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1. Introducció 

 L’any 1976 la Unió de Disminuïts Físics Contra la Segregació anglesa (UPIAS, 
segons les inicials en anglès)1 definí la discapacitat des de l’anomenat «model social» 
com 

«el desavantatge o restricció causada per l’organització social 
contemporània que no pren en compte –o escassament- la gent que té 
deficiències físiques, excloent-la així de la participació en les activitats 
socials ordinàries» (UPIAS, 1976).  

Des d’aleshores, aquesta «restricció per causes socials» ha esdevingut una visió 
que ha estat –i volem suposar que seguirà estant- qüestió d’interès en les polítiques 
socials d’unes societats que pretenen rebre el nom de “democràcies avançades”; entre 
elles, la Unió Europea, l’Estat espanyol i la nostra comunitat autònoma, la Comunitat 
Valenciana. Vista des del model social, la persona amb discapacitat és la què és, no 
tant per «la deficiència que, generada naturalment, porta» (enfocament «biologicista-
mèdic» tradicional), sinó per la construcció del fenomen –o mite- que han generat 
disciplines com l’economia, la medicina, la psicologia, la història o la política (lligats a 
conceptes com disminució, deficiència, trastorn, funcionament inadaptat,…). Així doncs, 
el model social veu el tema de la discapacitat principalment com un problema d’opressió 
creat socialment i, fonamentalment, com una exigència de plena inclusió dels individus 
en la societat. Per això, la gestió del problema reclama accions socials alliberadores, 
apoderadores, i esdevé una responsabilitat col·lectiva de la societat fer les 
modificacions escaients a l’entorn per fer possible la plena participació de les persones 
amb discapacitat en totes les àrees de la vida social (Ortells, 2007). 

Però les modificacions de l’entorn per a fer possible la participació només 
s’aconsegueixen si es reclamen amb força. És cert que, fins ara, els diversos col·lectius 
de persones amb discapacitats a la Comunitat Valenciana, a Espanya i a Europa han 
rebut respostes a les demandes derivades del reconeixement dels seus drets com a 
ciutadans i ciutadanes, però en diverses mesures –no sempre satisfactòries- i sempre 
depenent de la conjuntura i la voluntat política del moment. Però han hagut respostes. I 
en aquesta línia, en els darrers anys, per tal de conèixer més adientment el caire 
d’aquestes demandes, institucions públiques i privades han dut a terme enquestes i 
diversos estudis sobre diferents àmbits que afecten el col·lectiu de persones amb 
discapacitat. L’objecte sempre ha estat comprendre millor la seua realitat per tal de 
dissenyar polítiques i, en conseqüència, productes i serveis, adequats a les seues 
necessitats concretes. Es tracta de donar una adequada cobertura als seus drets en 
ordre a la seua integració i autonomia en general, i la seua inserció laboral i social en 
particular. 

Pel que fa referència al coneixement quantitatiu de la discapacitat a Espanya, 
l’avanç de resultats de l’Enquesta sobre Discapacitats, Deficiències i Minusvàlues 
(1999), indicava que en tot l’Estat hi havia aleshores 3.528.221 persones amb alguna 
discapacitat, dada que suposava un 9% de la població total. Segons l’enquesta, les 
deficiències que causaven més nombre de discapacitats eren les osteoarticulars, les 
quals representaven el 27%. A continuació seguien les deficiències visuals i auditives, 
que causaven, cada una d’elles, aproximadament el 18% de les discapacitats. Les 
deficiències mentals, juntament amb les agrupades en «altres deficiències» suposaven 
el 11% del total. La resta de les deficiències (viscerals, del sistema nerviós, del 

                                                           
1
 Union of Physically Impaired Against Segregation: Unió de Disminuïts Físics Contra la Segregació. 
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llenguatge, parla i veu,...) eren menys significatives (Fundación Auna, 2003:8).2 Amb tot, 
si tenim en compte el que indica el Libro Blanco del Plan de Accesibilidad 2003-20043 
d’acord amb les estimacions de l’INE, s’esperava que el nombre de persones amb 
discapacitat augmentés en els pròxims anys. Previsiblement, «en el 2020 la població 
amb més de 64 anys serà de 7.845.1127, la qual cosa suposarà un 20% de la població 
enfront del 16% que hi havia el 2000. La proporció de les persones amb discapacitat 
està augmentant del 9% d’aleshores fins el 10% previst el 2020» (F. Auna, 2003:10). 

 

Gràfic 1. Piràmide de la població amb discapacitat i de la població total a l’Estat espanyol. 
Valors absoluts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: La Discapacidad en cifras. Instituto Nacional de estadística, Encuesta sobre 
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999

4
. Madrid INE, 2001. 

 

Des d’una perspectiva de gènere, l’enquesta també indicava que més de la 
meitat de les persones amb discapacitat eren dones (58%) com a conseqüència de la 
major i més prompta mortalitat masculina, fet pel qual hi havia un nombre més gran de 
dones en les edats avançades més propícies a les discapacitats. Al contrari, entre els 6 i 
els 44 anys hi havia un 32% més d’homes que de dones amb discapacitat. En el Gràfic 
1 s’observen aquestes tendències. 

                                                           
2
 Tant la nomenclatura emprada de les classificacions com els números estan extrets de l’Encuesta sobre 

Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de resultados. Datos Básicos. Madrid: INE 
(2001), i del document Las personas con discapacidad frente a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en España. De la Fundació AUNA i el Ministeri de Treball i Afers Socials, sense que hagem 
pogut trobar dades fiables posteriors. 
3
 Institut Universitari d'Estudis Europeus. ACCEPLAN (2007). Plan de accesibilidad "ACCEPLAN", 2003-

2010. Libro blanco: por un nuevo paradigma, el diseño para todos, hacia la plena igualdad de 
oportunidades. Universitat Autònoma de Barcelona. 
4
 https://www.ine.es/prodyser/pubweb/discapa/disctodo.pdf 
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1.1 Discapacitat, Ocupació i Tecnologia 

Pel que fa al sempre complicat tema laboral, cal dir que, malgrat els 
inqüestionables avanços que s’han experimentat en matèria d’ocupació de les persones 
amb discapacitat, les xifres segueixen parlant per elles mateixes, tot reflectint una 
desigualtat encara ben palesa. Tal com manifesten les dades més recents elaborades 
per la Fundació Adecco (2017):  

- Només un 37,9% de les persones amb discapacitat és activa, o, el que és el 
mateix, té ocupació o la busca.  

- Del total de persones amb discapacitat en edat laboral (1.335.100), només una 
de cada 4 treballa (25,7%), davant del 58,2% de la població general.  

- La taxa d’atur segueix sent superior entre la població amb discapacitat (32,2%), 
8 punts percentuals per damunt de la població general (p. 6). 

Fins no fa gaire temps, la demanda de serveis de telecomunicacions estava 
reduïda tradicionalment a la telefonia fixa o convencional. És des de la darrera dècada 
del segle XX i, sobretot, actualment, que el desenvolupament tecnològic i regulatori, així 
com la resposta estratègica de les empreses, ha generat una proliferació d’ofertes i una 
progressiva segmentació de la demanda. L’impacte que està tenint sobre l’economia, la 
cultura i la pròpia societat la ràpida difusió de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC a partir d’ara) està transformant els modes i pràctiques, tant de les 
empreses privades i les administracions públiques com de la ciutadania en general. Les 
pràctiques socials en contextos quotidians heterogenis contribueixen a la constitució de 
formes particulars del capital social. Però, sovint, aquestes pràctiques estan 
relacionades amb l’aprenentatge informal i, per tant, amb l’adquisició i el 
desenvolupament d’habilitats digitals concretes que poden facilitar la creació d’aquest 
capital social. Els entorns informals d’aprenentatge fora dels centres escolars continuen 
sent els llocs on l’activitat on line està més estesa: des del desenvolupament de 
competències bàsiques fins els nivells d’accés més elevats i sofisticats (Fernández 
Ardèvol, 2012). 

No obstant, un factor que dificulta l’accés a la tecnologia és el desconeixement, 
per part de les persones usuàries finals, de l’existència en el mercat de productes que 
tenen preus raonables i podrien satisfer les seues demandes. L’estudi TIC y 
Dependencia,5 realitzat per la Fundació Vodafone España també en 2007, ja va revelar 
l’existència d’un cert estat de desinformació respecte a les potencialitats de les 
tecnologies, que és més ample entre els grups amb vulnerabilitats menys reconegudes 
tradicionalment, com són les persones amb malalties cròniques, les persones amb 
discapacitat intel·lectual o les persones majors en situació de dependència. En aquest 
context, les barreres més importants són les relacionades amb la falta de motivació i 
amb les dificultats d’aprenentatge (VV.AA., 2007). Els obstacles vinculats amb factors 
econòmics són considerats menys importants per les persones majors, i solen aparèixer 
quan les TIC ja estan incorporades pel subjecte i s’han superat la resta de limitacions 
(Cermi, 2011: 61). 

Tot i això, com es deia a l’informe de la Fundació AUNA (2003), l’actual Societat 
de la Informació i el Coneixement ofereix un potencial que encara no s’ha desenvolupat 
plenament i que, sense cap dubte, pot millorar tant la productivitat laboral com la qualitat 
de vida. Aquest potencial a la vista dels avanços tecnològics no deixa de créixer i ofereix 
evidents oportunitats econòmiques i socials. En aquest sentit, és unànime el pensament  
que la incorporació de les TIC al treball augmenta les possibilitats laborals del col·lectiu 

                                                           
5
 Disponible en http://www.cesya.es/sites/default/files/documentos/Tic_y_dependencia.pdf 

http://www.cesya.es/sites/default/files/documentos/Tic_y_dependencia.pdf
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de persones amb discapacitat. És més, a l’estudi realitzat el 2013 per la Fundació 
Vodafone, el 93,0% de les de persones amb discapacitat de mobilitat, el 90,5% de les 
que tenen discapacitat auditiva i el 72,3% de les que presenten discapacitat visual, 
opinaven que el coneixement i ús de les TIC facilitava l’accés a l’ocupació de persones 
amb els seus tipus de discapacitat. 

En l’àmbit d’aquest estudi, cal preguntar-se com poden ajudar les TIC a acostar 
a les persones inactives amb discapacitat al món de l’ocupació, i així reduir la bretxa 
laboral. Per tal de presentar algunes de les respostes a aquesta qüestió tornarem a 
agafar les dades de la Fundació Adecco (2017):  

- Les TIC permeten a les persones amb discapacitat buscar ocupació eliminant el 
factor desplaçament, a través del món on line: portals d’ocupació, apps,6 etc.  

- Existeixen adaptacions específiques que poden ser utilitzades per les persones 
amb discapacitat per a exercir determinats llocs de treball, dels quals abans hi 
restaven excloses. 

- En la mateixa línia, determinades adaptacions tecnològiques i apps resolen les 
barreres de comunicació que s’hi troben persones amb deficiències sensorials, 
de manera que poden contactar amb clients, proveïdors i altres grups d’interès 
sense que la comunicació esdevinga un problema. 

- Poden permetre a les persones amb discapacitat amb dificultats de 
desplaçament exercir les seues funcions de forma telemàtica: el teletreball (pp. 
8-9). 

Per altra banda, ens trobem amb les dificultats afegides que apareixen per la 
condició femenina. El fet de ser dona i tenir una discapacitat també ha estat assenyalat 
com una especial dificultat per a la inserció laboral: apareix en el 16,8% de la població 
treballadora amb discapacitat de mobilitat, en el 15,2% de la que té una discapacitat 
auditiva i en el 14,4% de la que presenta una discapacitat visual (Fundació Vodafone, 
2017:70). 

 

 1.2 La Tecnologia com eina –a més- de relació social 

Ultrapassant l’àmbit estrictament laboral, descobrim també prestacions d’una 
sèrie de serveis digitals sobre les xarxes de comunicacions electròniques que estan 
transformant gran part de la socialització ordinària (fins i tot els hàbits lúdics). El telèfon 
mòbil, l’ordinador i Internet, concebudes així com eines essencials de comunicació, 
permeten compensar algunes de les discapacitats: 

                                                           
6
 Les aplicacions mòbils (apps, en anglès) són útils informàtics dissenyats per a facilitar l’execució d’una 

tasca concreta (personal, professional, comercial, etc.) des de telèfons intel·ligents i/o tauletes. En major o 
menor mesura, totes les persones usuàries de dispositius mòbils utilitzem les apps, degut a que simplifiquen 
les nostres rutines: per exemple quan ens comuniquem per Whatsapp o quan adquirim un producte en una 
tenda on line (e-commerce). De fet, en els últims anys, les Apps han suposat una autèntica revolució.  

No obstant, més enllà d’aquestes aplicacions de caràcter general, existeixen algunes que donen 
serveis més concrets i que s’han convertit en autèntiques aliades per a les persones amb discapacitat, tot 
permetent-les normalitzar molts aspectes de la seua vida. Es tracta d’aquelles que, per exemple, permeten 
comunicar-se i gestionar els dispositius mòbils en igualtat de condicions a les persones amb discapacitats 
sensorials, denunciar la violació d’un dret, trobar un aparcament accessible o possibilitar a les famílies 
localitzar a una persona amb discapacitat intel·lectual i assegurar-se que està bé (Fundació Adecco, 2017: 
12). 



8 
 

• El telèfon mòbil és un terminal portàtil que disposa d’accés i de comunicació bi-
direccional amb la xarxa telefònica i amb altres estacions de telefonia mòbil. La 
seua portabilitat li permet ser un canal permanent de comunicació i, a disposició 
de les persones amb discapacitat, augmenta la seua autonomia, ja que fa 
possible prescindir de l’ajuda de tercers i dona seguretat a les persones amb 
discapacitat i als seus familiars.  

• L’ordinador, com eina de treball i de formació està permetent que les persones 
amb discapacitat augmenten la seua integració social. L’ordinador ha adquirit 
molta importància com a pròtesi que compensa les discapacitats i amplia l’àmbit 
del desenvolupament personal. També se’l considera una eina per a la 
rehabilitació i la recuperació de les habilitats cognitives. 

• És indubtable que Internet i les xarxes socials són entorns de coneixement 
col·lectiu que estan marcant noves formes de relació; són també espais de 
conversa multimèdia rics en formats i possibilitats que creen nous llenguatges i 
formes de presentar-se en l’espai públic. La xarxa, o l’accés a Internet, permet 
millores de comunicació (correu-e, xats en temps real, videoconferències), 
d’educació, d’oci, de control ambiental i d’integració laboral (Fundació Auna, 
2003). 

Amb aquestes eines les mediacions han arribat als espais virtuals. Les pròpies 
xarxes s’han convertit en un mapa nodal integrador de diferents tipus de mediació, que 
se sumen als escenaris presencials, representats pels contextos de pertinença (família, 
escola i grup d'iguals) i als de referència, on se situen els propis mitjans de comunicació 
i espais neotecnològics (Gabelas, Marta i Aranda, 2012). Per tant, aquest entorn de 
pràctiques culturals i digitals que experimenten els i les menors en els entorns 
tecnològics, podem descriure’l, més que simplement «TIC», com «TRIC» (Tecnologies 
+ Relació + Informació + Comunicació), que conté un altre concepte i un altre 
enfocament de l’educació per als mitjans i de la comunicació per a l’educació. El 
concepte de «TRIC» supera el mer determinisme tecnològic: el terme relació imbrica tot 
el potencial de la multialfabetizació que es produeix en les interaccions en el pla creatiu i 
en la dimensió receptiva de cadascuna de les persones coautores o mediadores 
(Gabelas, Marta i Aranda, 2012). 

 És innegable que la millora tècnica i l’extensió de la banda ampla, així com la 
implantació generalitzada de la telefonia mòbil i l’aparició de noves aplicacions de 
relació i comunicació, marquen un nou escenari comunicatiu extraordinàriament inaudit 
respecte a qualsevol temps anterior al present. Certament, l’ús generalitzat de les 
«TRIC» proporciona un grau més alt d’autonomia i d’individualització en la vida 
quotidiana. Les diverses pràctiques comunicatives amb els nous mitjans afavoreixen 
l’aparició de nous espais de suport humà, sociabilitat i fins i tot reconeixement. No 
obstant, les regles d’aquests espais són distintes a les socialment predominants fins ara: 
hom descobreix que aquests espais es poden sustentar en relacions de veritable 
amistat o, pel contrari, en relacions de simple interès superficial. Amb tot, «els espais on 
line –entre aquests les xarxes socials- són percebuts més propers a l’oci que a 
l’educació formal, tot i que constitueixen un important entorn d’aprenentatge» 
(Fernández Ardèvol, 2012: 25). 

La combinació d’aquests factors ha portat a que les xarxes socials donen el salt 
als mòbils amb tarifes planes barates, fent-les així econòmicament accessibles fins els 
estrats socials amb capacitat adquisitiva més limitada. A aquesta gran oferta comercial 
cal afegir-hi l’espectacular extensió de l’ús entre joves i adolescents dels telèfons 
mòbils, extensió que ha propiciat un desenvolupament importantíssim d’apps per a 
aquest terminal. Amb aquest pas, els mòbils, que van començar sent una eina de 
comunicació, han esdevingut a hores d’ara un inefable recurs d’oci electrònic. Aleshores 
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hi trobem una xarxa plena de jocs dissenyats per als mòbils, en els quals també es 
descarreguen fotos, pel·lícules, sintonies i emoticons, «eines» que provoquen que, des 
de la infantesa, les xarxes s’hagen configurat com un nou espai de relació, una 
conversació incessant, sense interrupcions, amb el grup. Les xiquetes i els xiquets 
utilitzen el Whatsapp a partir dels 8 o 9 anys i conforme creixen van canviant d’aplicació 
a Twitter, Facebook, Instagram o altres de l’estil (doncs aquestes plataformes ofereixen 
serveis de missatgeria instantània –xat-, i d’intercanvi de fotos i vídeos, eines més 
d’acord amb els usos adolescents). En la mesura que la joventut adquireix aquestes 
destreses tecnològiques crea espais d’afinitat, on s’apropia dels seus propis 
coneixements que fan partícips a la comunitat d’usuaris i usuàries i s’exhibeixen als 
espais públics. 

Així, són nombrosos els estudis i investigacions que verifiquen que les i els 
menors disposen de certes destreses tecnològiques associades a les xarxes socials, el 
programari i els videojocs, que no han après a l’aula, sinó en el seu oci digital, amb les 
amistats i iguals. Són aquests espais de conversa, joc, recreació, interacció i 
construcció; rialles i xafarderies, paròdies i flirtejos, els que generen un conjunt 
d’oportunitats per assolir les denominades habilitats per a la vida: capacitat per sentir i 
emocionar-se, socialitzar i conèixer, tal com demostren diferents investigacions en 
aquest àmbit. És per tot açò que concloem que aquest entorn d’estímuls que 
experimentem podem anomenar-lo, sense cap dubte, «TRIC». En aquest complex ordit 
d’intermediacions conflueixen un gran nombre d'oportunitats i amenaces, de manera 
exògena, alhora que s’hi adverteixen determinades fortaleses i debilitats, en relació amb 
la vessant endògena. Aquests factors es deriven de les relacions positives o negatives 
de les quals es nodreix la xarxa de xarxes. Relacions per a les quals la competència 
audiovisual és un determinant nuclear per tal de no sentir-se amenaçat pels 
inconvenients de la contaminació informativa i, al mateix temps, per saber fer servir 
aquests entorns en pro de la cultura participativa i de l’aprenentatge cooperatiu que 
avala la potencialitat d’Internet (Gabelas, Marta i Aranda, 2012). 

A més, Internet, en ser un entorn propici als processos informals d’aprenentatge, 
també facilita, en primer lloc, l’aprenentatge entre iguals. En Internet el coneixement 
social, cultural, professional i/o tècnic es comparteix de manera informal i mereix el 
reconeixement de totes les parts implicades. És ben cert que en els nous mitjans 
tecnològics, gran part de l’aprenentatge es produeix a través de processos 
d’assaig/error. En aquest procés, complementàriament, influeix la capacitat de treballar 
en un entorn multitasca, una de les competències que ja s’ha convertit en una necessitat 
(Fernández Ardèvol, 2012:19-20). 

En segon lloc, els cercles socials quotidians, normalment conformats per iguals (i 
dels quals sovint s’hi exclou a pares i mares), són els que contribueixen a determinar les 
necessitats i interessos dels i de les adolescents en relació als nous mitjans. Aquests no 
només esdevenen espais essencials per a la sociabilitat, sinó també en camp de proves 
per a la gestió de la identitat i de la privacitat. Paral·lelament estan permetent el 
desenvolupament d’alguns dels aspectes de la cultura participativa que, mediada per les 
«TRIC», se sustenta en un primer estadi en les relacions d’amistat, tal com hem vist 
anteriorment.  

Per últim, en tercer i darrer lloc, al món on line es generen espais de suport, 
sociabilitat i reconeixement que són, alhora, espais d’aprenentatge col·laboratiu no 
formal. En concret, s’estan originant dinàmiques de participació i contribució igualitàries, 
la qual cosa està influint, per la seua banda, en l’aparició de formes d’obtenció i gestió 
de competències socials, culturals i educatives que són pròpies d’aquesta generació 
(Fernández Ardèvol, 2012:20-21). 
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Amb dades extretes de l’Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies de la 
Informació i Comunicació a les Llars-2017 i referides a 2017, a la Comunitat Valenciana 
el 84% de la ciutadania havia gastat Internet en els darrers 3 mesos, 80,4% l’usaven 
amb freqüència i el 36,6% havia realitzat compres per Internet. Al conjunt de l’Estat els 
nombres són semblants: 84,6%, 80% i 40% respectivament, i el 69,0% ho fa a diari. 
Però, tot i que la penetració de la xarxa no ha deixat d’augmentar, encara al voltant del 
20% de la població europea segueix sense utilitzar regularment els seus serveis. El grup 
més gran de no usuaris es concentra en aquells que tenen baixos nivells educatius, en 
els segments de població econòmicament inactius i en la tercera edat (Cermi, 2011: 50). 
Certament, les millores tecnològiques poden tenir un efecte alliberador en les vides de 
les persones amb discapacitat en oferir-les noves oportunitats per a augmentar la seua 
independència, millorar la seua mobilitat i accedir als productes i serveis que necessiten. 
Però açò només redundarà en el seu benefici si aquestes tecnologies emergents es 
dissenyen des del paradigma de l’accessibilitat. Les noves fórmules d’intercanvi de 
comunicació i informació segueixen canviant radicalment la forma en què ciutadans i 
ciutadanes treballen, aprenen, compren, i participen en assumptes de la comunitat, i per 
açò és cabdal que les persones amb limitacions funcionals tinguen igualtat d’accés a 
aquestes tecnologies (Cermi, 2011:22). 

La participació en la societat de la informació, significa no només poder accedir a 
ella, sinó també que siga assequible, conèixer les seues possibilitats i ser capaç 
d’aprofitar-se dels seus serveis i productes. Per tal d’aconseguir-ho, els serveis i els 
productes deuen ser adequats per a totes les persones que desitgen utilitzar-los, doncs 
d’una altra manera es perdrien molts dels seus avantatges. Es deuen combatre totes les 
barreres que impedeixen la participació total de les persones amb discapacitat; incloses 
les econòmiques, per a la qual cosa cal garantir suport econòmic adequat per a fer que 
la tecnologia de la informació reste a disposició de les persones amb discapacitat, que 
d’altra forma quedarien excloses de la seua adquisició. 

 

1.3 Tecnologia i «bretxes digitals» 

Parlar d’accessibilitat quan es parla alhora de discapacitat sovint implica parlar 
de barreres i de com superar-les. L’aplicació de les «TRIC» està creant una font de 
barreres, donat que moltes persones no són capaces d’accedir a eixes tecnologies. 
Aquesta idea, en el cas de les persones amb discapacitat, es fa preocupant, podent 
arribar a crear bretxes d’exclusió digital. 

Pel que s’ha comentat, es pot apreciar que les telecomunicacions han passat de 
ser un mitjà de comunicació, que gastava el canal de la veu, i de divertiment, a 
esdevenir eines eficaces per a les persones amb discapacitat i majors. La vertiginosa 
evolució i la capacitat d’implementar noves aplicacions, són aspectes d’aquestes 
tecnologies que poden ser explotats en vistes a crear aplicacions accessibles per a 
persones usuàries amb discapacitat. Així doncs, hom pot concloure que en la nova 
societat de la informació i des de la perspectiva de les persones amb discapacitat i 
majors, es poden albirar avanços espectaculars. Avui les telecomunicacions imposen 
terminis temporals molt breus i dinàmiques de mercat innovadores de les quals només 
un recolzament decidit per part de les diferents administracions, particularment 
l’administració central, evitarà que els col·lectius esmentats queden marginats (Alonso, 
2002:218). 
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En un article de 2009, María Rosalía Vicente Cuervo i Ana Jesús López 
Menéndez (2009),7 concloïen que la discapacitat tenia un efecte estadísticament 
significatiu en la probabilitat de ser usuari/a d’Internet (encara que no en la freqüència 
d’ús) quan es controlaven altres característiques socioeconòmiques, com el sexe, l’edat, 
el nivell educatiu i el nivell d’ingressos. Aquestes conclusions eren coherents amb les 
obtingudes als Estats Units d’Amèrica (EUA) a partir de les dades d’una enquesta sobre 
l’ús de la banda ampla duta a terme per la Comissió Federal de Comunicacions (FCC, 
segons les inicials en anglès) el 2009 (Horrigan, 2010, citat per Cermi, 2011). Segons 
aquesta enquesta, només el 42% de les persones amb discapacitat disposaven d’accés 
a Internet de banda ampla a sa casa, enfront del 65% de la població global del EUA, i 
que només el 56% de les persones amb discapacitat utilitzava regularment Internet, 
quan el percentatge d’usuaris i usuàries en la població general es ja del 78% (Cermi, 
2011:58). 

La variable que, segons l’estudi realitzat per la Fundació Vodafone Espanya en 
2017, té una major influència en la utilització de les «TRIC» per part de les persones 
majors és el nivell de formació. Existeixen notables diferències d’ús d’Internet en funció 
del nivell d’educació rebuda i la capacitat econòmica, sent menors les diferències en 
l’hàbitat i pràcticament testimonials les existents entre homes i dones. Tant les dificultats 
d’aprenentatge com els costs apareixen com dues barreres molt rellevants, bé siguen 
efectives o únicament psicològiques, per a la incorporació de les persones majors a l’ús 
de les «TRIC» (Cermi, 2011:63-64). 

Però els problemes d’accés i assequibilitat no són els únics que dificulten la 
plena participació de les persones amb discapacitat en la societat de la informació. Una 
altra necessitat urgent per a les persones amb diversitat funcional i per a les seues 
organitzacions és l’aprenentatge de com «apropiar-se de la tecnologia», és a dir, de 
com aconseguir utilitzar-la per a millorar les capacitats, compensar las limitacions, 
desenvolupar les potencialitats individuals i posar-les al servei dels objectius estratègics 
que persegueix el sector de la discapacitat. No es tracta només de consumir tecnologia, 
sinó de fer d’aquesta una eina creativa de creixement personal i de progrés social. No 
és prou tenir els instruments en les nostres mans, cal saber què fer amb aquests. Les 
persones amb discapacitat tenen un alt risc d’exclusió social; barreres de tota mena: 
físiques, econòmiques i de formació, dificulten la seua participació en la societat. I, són 
les «TRIC» un nou factor d’exclusió o, pel contrari, signifiquen una oportunitat per a la 
inclusió? 

Si la referència és Internet, per ser aquest l’element més representatiu de la 
societat de la informació, hom observa que la xarxa planteja múltiples barreres a les 
persones amb limitacions visuals si l’ordinador no trasllada el document a veu o a 
Braille, actualitzables en dispositius Braille. Una cosa semblant ocorre amb les persones 
amb limitacions físiques que no sempre poden accedir a la pantalla mitjançant el ratolí o 
les persones amb discapacitat intel·lectual que es desorienten davant la complexitat de 
la informació. Si a aquesta mena d’entrebancs s’hi afegeixen les que tenen un altre 
origen, com puga ser una economia precària, la falta de formació, de pràctica laboral, 
etc., podem arribar a la conclusió que les «TRIC» seran una oportunitat per a la 
diversitat funcional sempre que la societat siga capaç de dissenyar-les des de 
l’accessibilitat (Fundació Auna, 2003: 3). Com es desprèn d’aquesta tipologia, la 
ciutadania en general i les persones amb discapacitat en particular poden tenir un ample 
ventall de raons per a no usar els serveis «TRIC». Sense un coneixement profund de la 
diversitat de grups de persones usuàries i de les seues actituds i capacitats específiques 

                                                           
7
 Vicente Cuervo, Mª Rosalía i López Menéndez, Ana Jesús (2010). A Multidimensional Analysis of the 

Disability Digital Divide: Some Evidence for Internet Use. Partint de dades recopilades pel projecte eUser 
(Evidence-based support for the design and delivery of user-centred online public services), finançat pel 
programa de Tecnologia de la Societat de la Informació de la Comissió Europea. 
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en relació amb l’ús d’Internet, és molt possible que les mesures adreçades a reduir la 
bretxa digital no aconsegueixen assolir llurs objectius. Per això, estem d’acord amb el 
CERMI (2011) quan afirma que «es necessita disposar d’una informació molt més ampla 
i millor estructurada sobre les característiques dels usuaris i usuàries, les seues 
necessitats, demandes i preferències, i les seues motivacions i actituds. I, sobretot, ha 
d’abandonar-se la pràctica de dissenyar els serveis «TRIC» pensant en un perfil 
d’“usuari mitjà”, per a passar a tenir en compte les necessitats dels diversos grups de 
persones que les usen» (p. 69). 

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, 
adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de desembre de 2006 i 
ratificada per Espanya al 2007, sent una norma d’obligat compliment, estableix 
l’obligació de mamprendre o promoure la investigació i el desenvolupament, i promoure 
la disponibilitat i l’ús de «TRIC», tot incloent-hi les tecnologies de la informació, les 
comunicacions, ajudes per a la mobilitat, dispositius tècnics i tecnologies de suport o 
adequades per a les persones amb discapacitat, donant prioritat a les de preu 
assequible (article 4), i l’obligació d’adoptar mesures escaients per tal d’assegurar i 
garantir l’accés de les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions, a l’entorn 
físic, el transport, la informació i les comunicacions (article 9). Aquestes mesures, que 
inclouran la identificació i eliminació d’obstacles i barreres d’accés, s’aplicaran, entre 
altres, als serveis d’informació, comunicacions i d’altres tipus, integrant els serveis 
electrònics i d’emergència (Cermi, 2011). La legislació espanyola actual exigeix als 
telèfons mòbils intel·ligents, programes de televisió i altres tecnologies modernes de la 
relació i la comunicació que siguen accessibles per a les persones amb discapacitat.8 
En particular, es necessiten estratègies per tal d’afavorir la inclusió digital de les 
persones amb discapacitat, centrades en superar les barreres d’accés i en promoure les 
competències i la motivació, doncs les persones amb discapacitat segueixen fent front a 
moltes barreres per a l’ús dels productes i serveis «TRIC», els quals són elements 
essencials de la vida social i econòmica (Cermi, 2011: 70). 

Per altra banda, està constatat que les xarxes obren noves formes de violència 
sexista i usos amb alt índex de risc, que és necessari afrontar. Les administracions 
públiques, com a garants de drets, tenen el repte no només d’universalitzar l’accés a les 
«TRIC» per tal de generalitzar els avantatges i oportunitats de la societat de la 
informació sinó també d’adoptar mesures per a impulsar la seguretat en la xarxa. 

 

1.4 Tecnologia i gènere 

Hem vist fins ara com les tecnologies esdevenen, més enllà de font de 
coneixement i oportunitats laborals, un innegable «espai de relació social», oferint 
complementàriament tot un ventall d’oportunitats i recursos. No obstant, simultàniament 
a totes aquestes oportunitats socials, obrir noves fronteres també presenta nous riscos: 
assetjaments, violació de la intimitat, o possibles addiccions entre altres efectes 
negatius. Per això és important estar alerta sobre els usos, les diferències d’accés, 
combatre les bretxes digitals entre països, nivells de riquesa i també de gènere. Els 
entorns de coneixement col·lectiu són noves formes de relacionar-se, on ja hi ha 
diferències en els usos, interessos i capacitats segons el gènere. Podem parlar doncs 
de «bretxa digital de gènere». Aquesta bretxa se suma, com totes les desigualtats que 

                                                           
8
 La legislació espanyola ha establert previsions per tal de garantir l’accés de tots els ciutadans i totes les 

ciutadanes als serveis de la societat de la informació i als mitjans de comunicació. La norma de referència 
és la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de 
les persones amb discapacitat (LIONDAU) (Cermi, 2011:14). 
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afecten a les dones, a la del país en què naixen, si viu en una zona rural o urbana, el 
nivell educatiu i la renda per càpita (Bertomeu, 118). 

Hom parteix del panorama d’un ús equilibrat entre les xiquetes i els xiquets, però 
prompte es va obrint una bretxa digital vinculada a diverses diferències. La bretxa digital 
de gènere tendeix, d’aquesta manera, a reduir-se entre la joventut, sent molt similars les 
pautes mostrades per xics i xiques quant a habilitats i usos generals. Les noves 
generacions trenquen així amb la dicotomia tradicional de dones/tecnofòbia (rebuig 
envers les noves tecnologies) i homes/tecnofília (passió per les noves tecnologies). Més 
xiques que xics afirmen que no poden viure sense Internet, elles són usuàries tan –o en 
ocasions fins i tot més- avançades i «enganxades» a las noves tecnologies (Bertomeu, 
123). Però la diferència no és així entre homes i dones més majors com després 
veurem. 

Gràfic 2. Bretxa digital de gènere 
Valors relatius 

 

Gràfic 3. Bretxa digital de gè nere  

 

 

 

 

 

 

 

Font: Observatorio e-Igualdad (Universidad Complutense de Madrid –UCM-), explotació de 
la UC a partir de dades d’EUROSTAT. Fa referència al percentatge d’individus de 16 a 74 
anys que accedeixen a Internet almenys una vegada a la setmana (en els darrers mesos 
abans de l’enquesta).  

Per tal de valorar realment la seua incidència específica entre les dones cal tenir 
en compte la diferent participació de dones i homes en la xarxa. Les xarxes són entorns 
de comunicació en els quals les xiques joves se senten còmodes, assumeixen el 
lideratge en la producció de continguts, les incorporen com un espai d’identitat i relació 
amb el seu grup. I en aquest entorn, les xiques, al ser proactives, tenen més risc de ser 
víctimes de violència i assetjament. També són espais que afegeixen oportunitats, 
noves estratègies de relació i comunicació, aporten altres formes de socialitzar-se i no 
aïllen, ans al contrari: obren horitzons. Les «TRIC» no són, però, neutrals. Necessitem 
nous horitzons que permeten a les dones aportar la seua mirada i donen cabuda als 
seus interessos, desitjos i expectatives (Bertomeu, 2012). 

No obstant, la bretxa digital de gènere no només és d’accés. Les dones són 
usuàries menys intensives que els homes, presenten un nivell menor d’”habilitats” 
tecnològiques o un ús inferior d’aplicacions més avançades. Apareixen, d’aquesta 
manera, noves bretxes més enllà de l’accés, d’abast qualitatiu que, en el marc de 
l’Observatori e-Igualdad,9 s’han qualificat com la «segona i tercera bretxa digital de 
gènere». Així, les dones presenten uns índexs inferiors com «usuàries habituals» 
enfront dels homes, i empren Internet amb menys freqüència (un 10% menys que els 
barons). Al mateix temps, en l’àmbit de les habilitats, la bretxa augmenta quan més 

                                                           
9
 https://e-igualdad.net/ 
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tècniques o complexes són les tasques que se duen a terme amb l’ordinador i Internet. 
En aplicacions avançades, per exemple, «les dones utilitzen un 50% menys que els 
homes telèfons mòbils amb connexió a Internet (45% per al telèfon mòbil banda ampla i 
55% per a un altre telèfon mòbil), o un 25% la TV i/o ràdio per Internet» (Bertomeu, 
2012: 120). Les dades mostren que els homes tendeixen a fer un ús de la xarxa més 
relacionat amb l’oci, el consum i fins lúdics, mentre que les dones internautes opten més 
per usos de naturalesa més funcional, com els relacionats amb l’ocupació, la salut o la 
formació (Bertomeu, 2012). Existeixen, en suma, diferències en la utilització d’Internet 
que fan palès com les dones realitzen un ús més funcional. Les dades semblen apuntar, 
així, que quan les dones usen la xarxa obtenen i aporten més benefici social dels seus 
continguts (salut, formació, ocupació, viatges). Com afirma Bertomeu (2012): «Invertir 
en un ús més intensiu de les «TRIC» per part de les dones és, en definitiva, invertir en 
un major aprofitament i benefici de la Societat del Coneixement amb el fi d’incrementar 
els nivells de benestar per al conjunt de la societat» (pp. 121-122). I, com havíem 
avançat, l’edat és una de les variables que més influència exerceix sobre la bretxa (a 
més edat, bretxa més ampla). 

En els últims anys, s’ha aconseguit reduir les diferències digitals connectades 
amb el gènere, l’edat o les situacions de desocupació (en comparació amb la població 
activa). No obstant, segueixen havent disparitats estructurals que no desapareixen, 
mentre que encara hi ha pendents alguns reptes d’importància capital. Degut als 
obstacles comercials i d’altra mena, continua sent insuficient l’oferta de tecnologies 
accessibles. Persisteixen, tanmateix, diferències notables en les competències digitals 
dels usuaris i les usuàries. A mesura que es desenvolupa l’ús de les «TRIC» i dels 
serveis basats en aquestes tecnologies, hi ha qui es queda cada vegada més endarrerit, 
especialment qui està fora de la població activa o qui té nivells baixos d’educació. 
S’observen igualment disparitats en tot allò que es refereix a les connexions de banda 
ampla, a la disponibilitat d’ordinadors a les escoles i a les competències del personal 
docent en el camp de les «TRIC». 

 

1.5 Altres perills 

La forma en què xiquets, xiquetes, adolescents i joves utilitzen les «TRIC» és 
diferent a la de la població adulta. Les pràctiques són més intensives i extensives entre 
els i les més joves (Fernández Ardévol, 2012: 12). Com es deia més amunt, els nous 
mitjans de comunicació han esdevingut un lloc de socialització i educació per a les 
generacions més joves. Per una banda, contribueixen a la seua socialització; per altra, 
són per si mateixos un mitjà en el qual cal saber desenvoldre’s, de manera que és 
necessari assolir competències per a gestionar i gestionar-se en el medi virtual. 
Actualment, gran part de la socialització secundària, la que es produeix després dels 
primers anys d’infància, passa per aquest nous mitjans tecnològics, els quals de 
vegades s’arriben a anteposar a les famílies i a l’escola. Són socialitzants, no només per 
la forma en què s’empren per a gestionar les activitats quotidianes, sinó també per les 
dinàmiques que es creen en els propis entorns on line (Fernández Ardèvol, 2012:14). 

Així veiem, per sort o per desgràcia –tot depèn de la mirada de qui ho expresse-, 
com actualment ja és habitual que xiquets i xiquetes a partir dels 10 anys siguen 
propietàries d’un telèfon mòbil personal. Les companyies han exhaurit el seu camp de 
venda de terminals arreu del país. De fet, a Espanya ja hi ha més mòbils que habitants, 
per la qual cosa les telefonies, si pretenen mantenir les seues línies de negoci han de 
competir pels serveis de continguts que puguen oferir i les tarifes planes que hi els 
incloguen, competència d’ofertes que ha desplaçat les “antigues” targetes prepagament 
pels contractes de tarifa plana, estudiats per a aquesta cohort d’edat, amb Internet al 
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mòbil i accés il·limitat –en la pràctica, no en la normativa, que ho prohibeix- a les xarxes 
socials a través de les icones de la pantalla. Des dels smartphones es té sempre oberta 
la connexió (no se sol tancar en cap moment l’aplicació, estan tot el dia connectats i 
connectades); així incorporen les xarxes o els xats a la seua quotidianitat, parlen sense 
inhibició dels seus sentiments, pugen i etiqueten fotos els caps de setmana i solen tenir 
al voltant de 300 contactes en les seues llistes d’Amics/Amigues (Bertomeu, 2012: 136). 
A l’adolescència, la majoria accedeix en grup i ho fa per a divertir-se, relacionar-se o 
buscar informació. Tant xics com xiques pugen les fotos de les vacances, caps de 
setmana i accions quotidianes diàries. És un fenomen nou, doncs ells i elles queden en 
grup per a fer-se fotos i pujar-les. Les càmeres digitals els permeten retocar-les amb 
programes d’edició gràfica i pujar una selecció. Les xiques especialment pugen primers 
plans seus i fotos del grup d’amigues “posant“; els xics també ho fan però els seus 
posats resulten més innocents en aquesta edat (Bertomeu, 2012: 131). I com ja s’ha 
anomenat, al ser les xiques més proactives, també tenen més risc de ser víctimes de 
violència; de fet, si fem una ullada a les xarxes socials de les adolescents, més d’hora o 
més tard apareixen missatges obscens i masclistes del seu cercle de contactes.  

Les xarxes més instal·lades entre la joventut (Whatsapp, Facebook i Instagram) 
són espais que oscil·len entre l’intercanvi de bromes amb exclamacions reiterades, 
assumptes escolars d’exàmens, notes, tutories, etc., i romàntiques declaracions 
adolescents d’amor. Generalment són converses “blanes“ entre la colla, amb alguna 
pujada de to de tant en tant, amb comentaris masclistes i grollers que elles semblen no 
rebutjar, i en les quals eventualment es produeixen casos d’assetjament digital sobre les 
xiques, per part dels seus exnuvis o amics d’aquests. Amb Bertomeu (2012) observem 
que «la socialització de la violència masclista, inevitable i sempre present en els mitjans, 
cine, TV,… i dels comportaments sexistes anomenats micromasclismes, fa que elles no 
perceben cap perill en aquestes actituds: expressions com “eres meua, només per a 
mi”, “què bona estàs!”, “només pots voler-me a mi”, etc., apareixen sovint en 
conversacions on line sense que les joves tallen la conversa (malgrat, en moltes 
ocasions, no saber qui és la persona amb la qual estan parlant)» (p. 138). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. L’estudi 

Per tal d’aprofundir, actualitzar i concretar quina és la percepció, el coneixement, 
l’ús i la penetració de les «TRIC» en el col·lectiu de les persones amb discapacitat, 
principalment de la província de Castelló, des del Grup de Treball sobre Discapacitat de 
la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, durant 2018, ens 
proposàrem realitzar un estudi indagatiu. Partint de la pròpia percepció de les «TRIC» 
com tots aquells recursos, eines i programes que s’utilitzen per a processar, administrar 
i compartir informació –textos de tota mena, imatges fixes o en moviment- a través de 
diversos suports tecnològics, com ordinadors, telèfons mòbils, televisors, reproductors 
portàtils d’àudio i vídeo o consoles de joc, el grup configurà una xicoteta enquesta que 
distribuí entre els diferents col·lectius de persones amb discapacitat, principalment, de la 
província de Castelló. 

 

2.1. Mostra i descripció de l’enquesta 

Gràfic 3. Sexe de les persones participants 
Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

El nombre d’enquestes retornades contestades ha estat de 120. Com s’observa 
en el gràfic 3, de les 120 persones que han participat en l’estudi, 50 eren dones 
(41,67%) i 70 homes (58,33%), havent-hi una participació equilibrada10 entre els sexes. 
Els i les participants són procedents majoritàriament de 16 pobles de la província de 
Castelló. Aquest nombre l’hem estimat suficient, útil i representatiu per a l’explotació i 
anàlisi de dades, tot tenint en compte la seua composició mostral. El disseny formal del 
qüestionari es confegí globalment per a permetre la comparació de resultats amb altres 
enquestes temàtiques adreçades al conjunt de la població.  

Així doncs, l’objectiu principal de l’estudi ha estat aconseguir un major 
coneixement de la situació real de les persones amb discapacitat, des d’un punt 
de vista de gènere, enfront les «TRIC». Per això consideràrem fonamental 
l’acostament a les principals organitzacions existents dels diferents tipus de discapacitat 
i, a través d’aquestes, a les persones amb discapacitat.  

 

                                                           
10

 Tal com s’expressa en la Disposició addicional primera de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 

la igualtat efectiva de dones i homes, la composició equilibrada fa referència al fet que les persones de cada 
sexe no superen el 60 % ni representen menys del 40 %.  
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2.2 Metodologia 

El desenvolupament de la fase qualitativa (redacció i ordenació dels ítems) la 
duguérem a terme mitjançant sessions de treball del grup, en les quals intervingueren 
tant els membres amb diverses discapacitats, personal tècnic de la Fundació Isonomia, 
com col·laboradors i col·laboradores habituals del Grup de Treball. Totes i tots, 
persones amb una llarga trajectòria personal i/o professional en l’àmbit de la 
discapacitat i amb experiència amb altres estudis.11 Diversos esborranys de les 
qüestions foren revisats i matisats tant pels assistents i assistentes habituals a les 
reunions com per assessores que resideixen fora de la província però amb lligams 
estrets i duradors amb el Grup de Treball sobre Discapacitat.  

Conscients de la impossibilitat d’arribar directament a un alt nombre de persones 
amb discapacitats, optàrem per remetre el qüestionari a les organitzacions de persones 
amb diversitat funcional, majoritàriament de la província de Castelló, amb les quals ja 
havíem col·laborat anteriorment, per la qual els resultats poden circumscriure’s a aquest 
territori. En el cas concret de la discapacitat auditiva, l’enquesta fou complimentada amb 
l’ajuda de tècniques especialistes en llengua de signes, la qual cosa considerem que 
augmenta la fiabilitat respecte a la situació en què ho hagueren emplenat sense cap 
ajuda. El mateix es pot dir de les persones amb discapacitat intel·lectual, les quals 
també van rebre l’assistència de personal que treballa en el seu entorn. 

El qüestionari remès respon a un model de qüestionari de caràcter estructurat 
per tal de recollir informació quantitativa rellevant per a l’objecte d’estudi. S’organitza en 
dues parts ben diferenciades: 

I. La primera part és breu i té la finalitat d’identificar els subjectes de l’enquesta. En 
aquest apartat es recull informació:  

a. En un primer punt, sobre les principals característiques 
sociodemogràfiques de les persones enquestades, com edat, sexe, nivell 
d’estudis i localitat de residència. No hem aplegat dades, però, respecte a 
la situació residencial de les persones enquestades: si viuen a soles, amb 
la família, en residències; o si, en el cas de viure a soles, disposen d’un 
assistent o assistenta personal.  

b. Un segon punt de la identificació es refereix al tipus de discapacitat i grau 
de dependència. L’objectiu d’aquest grup de preguntes és donar a 
conèixer aspectes específics de la persona enquestada, així com les 
limitacions que la diferència funcional expressada li suposa per a la 
realització de tasques de la seua vida diària. 

c. En el tercer punt de la identificació, l’enquestada o enquestat explicita la 
seua situació en relació amb la seua activitat ocupacional habitual. No 
obstant, no s’han fet preguntes respecte a les característiques 
socioeconòmiques i/o les seues fonts d’ingressos principal, ni l’ocupació 
laboral per sectors. Tampoc sobre la seua participació en associacions. 

II. Després venen vint qüestions específiques que constitueixen el qüestionari en sí, 
estructurat en apartats amb les preguntes que permeten caracteritzar des de 
diversos angles tant l’ús que fan de les «TRIC», com de les actituds envers 
aquestes. Aquest apartat del qüestionari és el nucli principal i constitueix la major 
novetat que aporta el present estudi. Es replega informació sobre l’accés i ús que 
les persones amb discapacitat visual, auditiva, de mobilitat, intel·lectual i mental 

                                                           
11

 Grup de Treball sobre Discapacidad (2013). Relatos sobre d iscapac idad y  economias de a p ie .  

Fundac ió Isonomia  ( h t t p : / / i so n om i a .u j i . e s / wp - co n te n t / up lo ad s / 2 01 3 / 05 / P D F - 20 13 -
R e l a t os _s ob r e_ d i s ca pac id ad _ y_e co no m% C 3%A D a s_ de _a _ p i e . pd f ); (2015) También 
tenemos sexo .  Fundac ió Isonomia  (h t tp : / / i sonomia.u j i .es /wp -

con ten t /up loads /2014/01 /PDF -Tambien tenemossexo -GIAT2015.pd f ) 

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/05/PDF-2013-Relatos_sobre_discapacidad_y_econom%C3%ADas_de_a_pie.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/05/PDF-2013-Relatos_sobre_discapacidad_y_econom%C3%ADas_de_a_pie.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2014/01/PDF-Tambientenemossexo-GIAT2015.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2014/01/PDF-Tambientenemossexo-GIAT2015.pdf
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fan de les «TRIC»: telèfon mòbil i tauleta, ordinador i Internet (tot incloses les 
xarxes socials), i s’hi indaga, entre altres aspectes, tant el suport que les 
esmentades tecnologies els ofereixen per a millorar el seu benestar general i les 
seues possibilitats laborals, com també a quines dificultats s’hi enfronten per tal 
d’accedir-hi i fer ús de les mateixes. Les qüestions plantejades les podem 
agrupar en cinc grans blocs: 
 

I. Coneixement o no de les «TRIC» i tipus de tecnologia, dispositius i canals 
comunicatius emprats. 

II. Usos que els donen, freqüència d’ús i confiança que els mereixen. 
III. Ús de les xarxes socials en específic. 
IV. Habilitats exigides i formació que consideren necessària. 
V. Dificultats i barreres que les «TRIC» plantegen a cada col·lectiu i 

adaptacions que necessiten. 

 

Cada bloc desenvolupa les respostes donades pels enquestats i per les 
enquestades a les preguntes tractades en el qüestionari que s’han considerat en l’anàlisi 
per la seua importància.  

Per al tractament estadístic dels resultats, les i els participants s’han classificat, 
en totes les qüestions, segons el sexe i el tipus de discapacitat, poden observar els 
resultats numèrics des d’aquests criteris classificatius.  
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3. Resultats12
  

Edat i tipus de discapacitat 

Gràfic 4. Edat de les persones participants 
Valors relatius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 5. Edat de les persones participants per sexe 
Valors absoluts  

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Respecte a l’edat, el 10% de persones de la mostra tenen fins 30 anys; el 
47,50% estan entre 31 i 45 anys; el 30% tenen entre 46 i 60 anys i el 12,50% són 
majors de 60 anys. Per sexes, la mitjana d’edat és lleugerament superior en les dones: 
47,3 anys contra 43,19 dels homes. Tenint en compte que el tema és percebut 
socialment com un fenomen que implica de manera especialment impactant en els i les 
joves, més que als adults i adultes, la mostra potser queda curta en el tram inferior 
d’edat.  

                                                           
12

 Tot i que el nombre de subjectes de la mostra global s’ha considerat suficient per a la validesa de l’estudi 

–tenint en compte que aquest es limita principalment a la província de Castelló-, quan ens centrem amb els 
grups per tipus de capacitat, molts dels nombres els hem de tractar amb cautela, donat l’escàs nombre de 
representants de cada grup, especialment quan fem les escaients distincions entre sexes. 
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Quant al tipus de capacitat observem que poc més d’un terç dels enquestats i de 
les enquestades tenen una discapacitat de tipus físic; gairebé un terç de tipus 
intel·lectual; i l’altre terç es reparteix entre auditiu, mental, visual i la categoria «altre».13  

 

Nivell d’estudis  

Gràfic 6. Total nivell d’estudis de les persones participants 
Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 7. Nivell d’estudis de les persones participants per sexe sobre el seu total 
Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Pel que fa al nivell d’estudis de les persones participants, s’observa que el 
36,67% tenen estudis primaris, el 26,67% no tenen estudis i el 18,33% tenen estudis 
secundaris. Quant al nivell d’estudis dels i les participants per sexe sobre el seu total, 
s’observa com en ambdós sexes tenen més representació en els estudis primaris, (el 
36,00% del total de les dones i el 37,14% del total dels homes).  

                                                           
13

 Opció que s’hi va incloure per a les persones enquestades que manifestaren altres tipus de discapacitats.  
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Es veu clarament que en els dos sexes hi ha una clara minoria de persones –no 
arriba a un terç- que han superat els estudis secundaris. El percentatge d’homes 
(31,5%) i dones (32%) que ho han fet és molt similar. Comptant conjuntament homes i 
dones que tenen estudis secundaris o superiors, el 65,8% correspon a persones amb 
discapacitat física. La major dificultat per accedir a aquests estudis en la nostra mostra 
la manifesten les persones amb discapacitat auditiva (només els tenen un 5,3%) i amb 
discapacitat intel·lectual  (un 7,7%). 

 

Activitat habitual 

Gràfic 8. Total activitat habitual de les persones participants  
Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 9. Activitat habitual de les persones participants per sexe sobre el seu total 
Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Poc més de terços (70%) es dediquen a «altres activitats» diferents de l’estudi i 
del treball (deduïm que pertanyerien a l’anomenada «població no activa»). Per altra 
banda, tenint en compte l’edat, el més probable és que siguen «pensionistes». La resta 
de persones, el 23,33% treballen (població activa) i el 6,67% estudien. Pel que fa als 
sexes, les dones es dediquen especialment a altres activitats (70%) i al treball (28%), 
sent minoritàries les que estan estudiant (2%). El mateix ocorre en els homes, la majoria 
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dels quals es dediquen a altres activitats (70%) i al treball (20%) però hi ha prou més 
homes (10%) que dones que estan estudiant. 

En tots els tipus de discapacitat açò es repeteix. No obstant, el fet d’haver-hi el 
mateix nombre absolut d’homes i dones que treballen inclina la balança del treball a 
favor de les dones (14 de 50 dones; 14 de 70 homes).  

Una vegada exposats els grans trets de la mostra, passem a comentar els 
diversos blocs de contingut. 

 

3.1. Coneixement o no de les «TRIC» i tipus de tecnologia, 

dispositius i canals comunicatius emprats 

Coneixement del significat del concepte «TRIC» 

Gràfic 10. Coneixement del concepte «TRIC» de les persones participants  
Valors relatius 

 
 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 11. Coneixement del concepte «TRIC» de les persones participants per sexe 
Valors relatius 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

En el coneixement del significat de les «TRIC» hi ha una absoluta igualtat entre 
aquells i aquelles que van contestar «sí» (50% saben el què són, coneixen el terme) i 
les que van respondre que «no» (50% no el coneixen). Diferenciant per sexes, són el 
homes els que manifesten tenir més coneixement del significat, un 61,67% enfront del 
38,33% de les dones.  

50,00 50,00 

Sí No 
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Pel que fa a la freqüència d’ús de les «TRIC», aquest és majoritàriament quotidià 
en els casos de les persones amb discapacitat física (90,7% tots els dies/diverses 
vegades -dd.vv.- al dia) i intel·lectual (62% tots els dies/dd.vv. al dia). En aquests dos 
grups són inapreciables les diferències entre sexes, observant-se només una diferència 
de més ús en les dones sordes (100% tots els dies/dd.vv. al dia) respecte als homes 
sords (50% tots els dies/dd.vv. al dia) i dels homes amb malaltia mental (84,6% tots els 
dies/dd.vv. al dia) respecte a les dones del mateix grup (60%).14 

 

Dispositius emprats 

Gràfic 12. Dispositius emprats de les persones participants  
Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 13. Dispositius emprats de les persones participants per sexe 
Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

El dispositiu significativament més usat és el mòbil (69,17%) seguit a molta 
distància per l’ordinador (18,33%). Si bé el percentatge d’homes i dones que usen el 
mòbil és semblant, tot i que lleugerament major en les dones (76%) que en els homes 
(64,29%), l’ús de l’ordinador està molt més sovintejat pels homes (1 de cada 4 homes 
contra 1 de cada 10 dones). De les dones que usen l’ordinador, totes pertanyen al grup 

                                                           
14

 Insistim que l’escàs nombre de subjectes que representen alguns tipus de discapacitat fa que prenguem 

les dades amb molta cautela. 



24 
 

de persones amb discapacitat física (100%) i la majoria dels homes que usen l’ordinador 
també estan afectats físicament (64,7%), però també hi ha afectats per malaltia mental i 
discapacitat intel·lectual. 

Anteriorment, el 2002, Fernando Alonso López, en el Libro verde de la 
accesibilidad en España, confrontant el grau de penetració dels diferents equipaments 
entre la població en general i les persones amb discapacitat i majors, ja va apreciar que 
l’equipament tecnològic d’aquests últims era semblant o major que en la resta de 
població. Els valors màxims de la forqueta en què es movien les diferents discapacitats 
era sempre superior a la mitjana de la població general, la qual cosa denotava l’elevat 
interès d’aquests col·lectius per aquestes tecnologies i aparells, malgrat les barreres 
d’accés que, sovint, hi trobaven (Alonso, 2002: 209). Per col·lectius, Alonso apreciava 
que les persones amb discapacitat física eren les que manifesten un grau més alt de 
disponibilitat de telèfon mòbil (superior a la mitjana nacional), seguits per les persones 
pertanyents al col·lectiu amb problemes d’audició. Aquest aparell es concep per les 
persones usuàries fonamentalment com un element de seguretat, doncs un 80% el 
porten per a «estar localitzables», i un 50% com «possibilitat d’eixir de situacions 
conflictives» (Alonso, 2002:212). 

També Álvaro García Bilbao en el mateix Libro Verde, deixà constància que en el 
moment en què es va dur a terme el seu estudi –2002–, l’equipament en noves 
tecnologies de les persones amb discapacitat era alt respecte a la mitjana de la 
població. L’enquesta de García Bilbao indicava que el 56% dels enquestats i de les 
enquestades tenia telèfon mòbil. Entre ells, el col·lectiu de les persones amb 
discapacitat física i les persones sordes eren els que disposaven més del mòbil. El 
major ús era el de “parlar” amb un percentatge d’un 75% seguit de l’enviament d’SMS, 
amb un 31%, servei molt utilitzat per les persones sordes. Com en el nostre estudi, les 
persones amb discapacitat amb major disposició d’ordinador eren les que tenien una 
discapacitat física, seguides molt de prop per les persones amb discapacitat visual i les 
persones sordes. El 34% de les persones amb discapacitat enquestades es 
connectaven a Internet, sent les persones sordes les que més hi accedien (García 
Bilbao, 2002).  

 

3.2. Usos que els donen, freqüència d’ús i confiança que els 

mereixen 

Pel que fa als usos, l’anteriorment esmentat estudi de la Fundació Vodafone del 
2013, observava que si centràvem l’atenció en l’ús del telèfon mòbil per part del 
col·lectiu de persones amb discapacitat visual, auditiva i de mobilitat, eren cridaneres les 
desigualtats existents per sexes. Si bé la població en general, homes i dones, usaven el 
mòbil convencional en una proporció semblant (96,6% i 96,8% respectivament), 
desafortunadament no ocorria el mateix entre la població amb els diversos tipus de 
discapacitat, de manera que el seu ús estava més difós entre els homes. No obstant, 
també existien diferències segons el tipus de discapacitat. Les menys significatives s’hi 
observaven entre el col·lectiu de persones que tenien una discapacitat relacionada amb 
la mobilitat, doncs el 97,1% dels homes utilitzaven el mòbil enfront del 93,3% de les 
dones. Les diferències per sexe eren més acusades entre el col·lectiu de persones amb 
discapacitat auditiva i visual: el 97,9% dels homes amb discapacitat auditiva eren 
usuaris del telèfon mòbil, enfront del 84,6% de les dones. En el cas de les persones 
amb discapacitat visual, el 93,5% entre els homes utilitzava el mòbil enfront del 84,4% 
de dones (Fundació Vodafone, 2013: 81-82). 



25 
 

Respecte a l’ús de l’ordinador, el col·lectiu de persones amb discapacitat visual, 
auditiva i de mobilitat considerava que, igual que el telèfon mòbil, aquest era una eina 
de comunicació que els proporcionava autonomia, els facilitava la comunicació amb 
altres persones i, per tant, els feia la vida més senzilla. 

Per últim, respecte a la valoració que realitzava el col·lectiu de persones amb 
discapacitat visual, auditiva i de mobilitat usuari d’Internet sobre la seua utilitat, si bé 
existia prou unanimitat quant a que permetia conèixer informació sobre qualsevol tema 
(aspecte valorat amb una mitjana de 4,53 punts sobre 5), aquesta afirmació diferia 
bastant en funció del tipus de discapacitat (p. 156). 

A la nostra enquesta els resultats que s’hi reflecteixen són els següents: 

 

Són un mitjà per obtenir informació 

Gràfic 14. Total percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a mitjà per 
a obtenir informació 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 15. Total percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a mitjà per 
a obtenir informació per sexe sobre el seu total 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 
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El 75% dels enquestats i de les enquestades opinen que les «TRIC» són un bon 
mitjà per tal d’aconseguir informació. El 80% dels homes ho consideren així mentre que 
les dones, en un 68%, opinen que també. Cal destacar que el 32% de les dones 
contesten que no ho saben o no contesten, mentre que en els homes el percentatge es 
redueix al 15,71%. 

La creença que les «TRIC» són un mitjà per a obtenir informació és 
especialment alta en els homes de les seccions d’homes amb discapacitat intel·lectual 
(85,7%) i homes amb discapacitat física (84%), tot i que aquests estan seguits, només a 
una dècima de distància, per les dones amb discapacitat física (83,9%). Resulta també 
molt cridanera la indecisió de les dones amb sordesa (un 63,6% NS/NC15), nombre que 
gairebé empata amb els homes amb sordesa que sí que les usen per a obtenir 
informació (62,5%). També pot cridar l’atenció la diferència entre homes i dones amb 
discapacitat intel·lectual: com hi havien dit, un 85,7% d’homes les utilitzen contra un 
63,3%. Tot i que en les dues seccions són majoritaris, hi ha una diferència de 20 punts 
percentuals. 

En un estudi realitzat per Ortells (2007) sobre la visió que tenien les i els 
estudiants amb diversitat funcional a la Universitat Jaume I de Castelló sobre les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l’estudiantat reflectia «la idea subjacent 
que, malgrat una situació inicial de desigualtat d’oportunitats respecte a l’accés a la 
informació (desigualtat generada culturalment per un determinat model o estil educatiu), 
hom tenia una possibilitat d’aprenentatge si, respectant-se el principi de discriminació 
positiva, s’hi donaven els recursos i les condicions adequades que li permeten 
l’accessibilitat a la informació» (p. 9); per altra banda –i en el mateix estudi-, quan “la 
informació” es referia a l’accés a “materials curriculars”, els i les estudiants expressaven 
que «mitjançant l’ús del suport tecnològic, tenien la possibilitat de superar les seues 
limitacions funcionals i accedir als materials curriculars escaients per a l’aprenentatge. 
Perquè l’ús fos efectiu, el procés hauria de ser interactiu, és a dir, professor i alumne/a 
haurien d’implicar-se clarament en el domini funcional de l’esmentat suport tecnològic» 
(p.11). 

 

Eina per realitzar gestions 

Gràfic 16. Percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a eina per a 
realitzar gestions  

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 
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 NS/NC No sap/ No contesta. 



27 
 

Gràfic 17. Percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a eina per a 
realitzar gestions per sexe sobre el seu total 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Pel que fa a la percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a 
eina per a realitzar gestions, el 56,67% consideren que sí, un 35% creu que no i un 
8,33% no ho sap o no contesta. La majoria dels homes contesten que sí (65,71%) i les 
dones diuen que no saben o no contesten (48%). 

En la valoració que fan els diferents col·lectius de persones amb discapacitat i 
majors a la propietat i integració del mòbil en les seues activitats quotidianes, hom 
observa que hi ha col·lectius, com és el cas de les persones més majors, que encara no 
gaudint d’una gran penetració del mòbil, una vegada aquest passa a formar part de les 
seues activitats, és el col·lectiu que resulta més repropi a prescindir del mateix (a un 
70% li costaria molt prescindir del mòbil) (VV.AA., 2007).  

 

Millora de l’autonomia 

Gràfic 18. Total percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a eina per 
a millorar l’autonomia 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 19. Percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a eina per a 
millorar l’autonomia per sexe sobre el seu total 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

El 71,67% de les persones enquestades afirmen que les «TRIC» milloren 
l’autonomia, mentre que només un 8,33% consideren que no és així. És interessant 
descobrir que hi ha un 20% que no s’inclina ni cap un lloc ni cap a l’altre. El percentatge 
de dones i homes que consideren que sí que millora l’autonomia són prou similars, sent 
lleugerament major entre les dones (72%) respecte als homes (71,43%). La major 
indecisió es dona entre les dones amb sordesa (6 d’11) i les més convençudes són les 
persones amb discapacitat intel·lectual (89,7%, amb molta equivalència entre dones i 
homes) i física (76,7%, igualment amb equivalència entre homes i dones). 

A l’estudi realitzat el 2013 per la Fundació Vodafone-España, observaren que 
entre els diversos col·lectius de persones amb discapacitat estava molt estesa l’opinió 
que les TIC els facilitaven molt la vida diària. Aquesta opinió fou expressada pel 81,2% 
de les que tenien discapacitat visual, el 76,4% de les que presentaven discapacitat 
auditiva i el 70,2% de les que mostraven discapacitat de mobilitat (FV, 2013: 164). 

 

Milloren la comunicació amb altres persones? 

Gràfic 20. Total percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a eina que 
millora la comunicació amb altres persones  

Valors relatius 
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Gràfic 21. Percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a eina que 
millora la comunicació amb altres persones per sexe sobre el seu total 

Valors relatius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Una aclaparadora majoria (71,67%) respon afirmativament, arribant al 94% en el 
cas de les dones (contra el 88,57% en el cas dels homes). Lògicament, aquesta majoria 
es repeteix en tots els tipus de discapacitat, arribant en diversos espais el 100%: homes 
i dones amb sordesa o dones amb discapacitat intel·lectual.  

 

Milloren la «Qualitat de Vida»? 

Gràfic 22. Total percepció de les persones participants sobre les «TRIC»  com a eina que 
millora la qualitat de vida 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 23. Percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a eina que 
millora la qualitat de vida per sexe sobre el seu total 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

A la qüestió de si les «TRIC» milloren la qualitat de vida el 80,83% considera que 
sí que la millora. Encara que els percentatges són molt similars entre dones i homes, cal 
destacar que les dones (82,86%) perceben una major millora que els homes (78%). 
També, és significatiu que un 15,83% no s’atrevisquen a donar una resposta, situant-se 
els pols entre les dones amb sordesa (un 45% no saben si la millora o no) i les dones 
amb discapacitat física (100% afirmen que sí que la millora) i els homes amb 
discapacitat intel·lectual (igualment, el 100%). Són també molt altes les puntuacions 
dels sexes oposats d’aquests mateixos tipus de discapacitat: homes amb discapacitat 
física, el 88% també opinen que la millora, així com el 86,6% de dones amb discapacitat 
intel·lectual. En el cas de la malaltia mental, el 61,1% -agafant homes i dones 
conjuntament, doncs no hi ha diferències significatives-, pensen que sí que millora la 
qualitat de vida. 

 

No serveixen per a res 

Gràfic 24. Total percepció de les persones participants sobre les «TRIC»  com a eina que 
no serveix per a res 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 25. Percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a eina que no 
serveix per a res per sexe sobre el seu total 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Si bé la resposta majoritària és la negació (és a dir, el 70% sí que pensen que 
les «TRIC» sí que serveixen per a alguna cosa), per sexes, són més els homes que 
consideren que sí són útils, amb un 71,43% respecte al 68% de les dones. Cal destacar 
que crida l’atenció que el 60% de dones amb malaltia mental, el 33,3% (1 de 3) de les 
dones amb discapacitat física o el 24% (1 de 4) d’homes amb la mateixa discapacitat, 
que diuen «No saber» si serveixen o no. Per altra banda, és un nombre mínim (6,67%) 
aquells o aquelles que diuen que «No serveixen per a res». 

 

Millora l’ús del temps? 

Gràfic 26. Total percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a eina que 
millora l’ús del temps 

Valors relatius 
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Gràfic 27. Percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a eina que 
millora l’ús del temps per sexe sobre el seu total 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

En aquesta qüestió, la majoria de les persones enquestades contesten que les 
«TRIC» milloren l’ús del temps (61,67%). Pel que fa als sexes, els homes contesten 
majoritàriament que sí (65,71%) respecte a les dones (56%). Cal assenyalar, que un 
40% de les dones responen que no saben o no contesten a aquesta qüestió. Si bé la 
majoria considera que sí que el millora (el 56% de les dones i el 65,71% dels homes), és 
de destacar que gairebé el 38,33% o no ho tenen clar o simplement diuen que no, una 
xifra que sorprèn. Els més convençuts de la utilitat de les «TRIC» per a aprofitar el 
temps són els homes amb discapacitat intel·lectual (el 92,8%), seguits de prop pels 
homes amb discapacitat física (88%). Els valors de les dones d’aquests dos grups són 
lleugerament menors, però igualment significativament alts: 77% les dones amb 
discapacitat intel·lectual i 66,6% les dones amb discapacitat física. El grup més dubitatiu 
són les persones amb discapacitat auditiva: el 100% del homes i el 63,6% de les dones 
no tenen cap resposta, ni a favor ni en contra. El 27,3% de les dones amb discapacitat 
auditiva consideren que no els millora l’ús del temps.  

 

Fan perdre el temps 

Gràfic 28. Total percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a eina que 
fa perdre el temps 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 29. Total percepció de les persones participants sobre les «TRIC»  com a eina que 
fa perdre el temps per sexe sobre el seu total 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Relacionada amb l’anterior, aquesta és una pregunta que tampoc obté una 
resposta clara. Els percentatges de les tres opcions possibles («Sí», «NO», «NS/NC») 
s’acosten en tots els casos al terç (30%, 38,33% i 31,67% respectivament). Per sexes, 
es veu una clara desconfiança per part de les dones, arribant a ser el 38% les dones 
que consideren que sí que fan perdre el temps, respecte a només el 24,29% del homes 
que pensen el mateix. Aquests són lleugerament més dubitatius: el 32,86% diu NS/NC 
enfront del 30% de dones que diu el mateix. Per seccions de discapacitat, són les dones 
amb discapacitat auditiva les que més opinen que les «TRIC» els fan perdre temps: el 
81,8%; els homes del mateix grup no es queden massa lluny: un 75% opina igual; a 
l’altre costat estan les dones i homes amb discapacitat física, que amb un 50% i un 48% 
respectivament, estan en contra de l’opinió que el temps es perd amb les «TRIC». 

 

Seguretat  

Gràfic 30. Total percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a eina 
segura 
Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 31. Percepció de les persones participants sobre les «TRIC» com a eina segura 
per sexe sobre el seu total 

Valors relatius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Respecte a la seguretat de les «TRIC», només un 30,83% de les persones 
enquestades consideren que aquestes són bastant o molt segures, mentre que 
lleugerament més de la meitat (52,50%) manifesten que ho són poc i gairebé un 10% 
(8,33%) consideren que no ho són gens. Quant als sexes, la majoria dels homes (58%) 
creuen que són poc segures igual que ocorre en les dones (48,57%), les quals en un 
10% manifesten que no són gens segures. La desconfiança és especialment 
significativa en el cas de les persones sordes: el 79% d’aquestes consideren que les 
«TRIC» són gens o poc segures. També un 72,4% de les persones amb discapacitat 
intel·lectual les perceben com  poc segures, no havent diferències entre homes i dones. 
En el pol oposat es troben un 52% dels homes amb discapacitat física, els quals les 
valoren com bastant o fins molt segures (tot i que aquests darrers només representen 
un 4,65% de les persones amb discapacitat física).  

 

3.3. Ús de les xarxes socials 

Ús de les xarxes socials 

Gràfic 32. Total ús de les xarxes socials de les persones participants 
Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 33. Total ús de les xarxes socials de les persones participants per sexe sobre el 
seu total 
Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Un 65% de les persones enquestades fan ús de les xarxes socials, havent-hi una 
diferència significativa entre l’ús que fan les dones (58%) i els homes (70%). És molt 
indicatiu, en canvi, l’ús prou intensiu tant dels homes com de les dones amb discapacitat 
física (88% i 77,8% respectivament), mentre que aquest ús és minoritari en el cas de les 
dones amb discapacitat intel·lectual (40%) i dels homes amb malaltia mental (44,4%). 

 

3.4. Habilitats exigides i formació que consideren necessària 

 

Domini d’habilitats 

Gràfic 34. Total ús de les xarxes socials de les persones participants per sexe sobre el 
seu total 
Valors relatius 
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Gràfic 35. Ús de les xarxes socials de les persones participants per sexe sobre el seu 
total 

Valors relatius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Pel que fa al domini d’habilitats «TRIC», gairebé la meitat (40,83%) consideren 
que tenen un bon domini, i tot seguit estan les persones que tenen un domini suficient 
(32,50%). Respecte als sexes, ambdós presenten percentatges força similars, les dones 
consideren que tenen un bon domini en un 40% i els homes en un 41,43%. Cal 
destacar, que un 20% de les dones creu que té un mal domini mentre que un 11,43% 
dels homes creu que el té molt bo. 

El 85,72% dels homes i el 80% de les dones constaten dominar en alguna 
mesura les habilitats escaients per a l’ús de les «TRIC». Destaquen el 64% d’homes 
amb discapacitat física i el 61,1% de dones amb afectació similar que manifesten tenir 
un domini bo o molt bo. Només en el cas de les persones amb sordesa es parla d’un 
domini roí o suficient en el 77,8% de les i els enquestats. De les 29 persones amb 
discapacitat intel·lectual participants, només 2 dones consideren que tenen un domini 
roí, el mateix nombre de dones que consideren que el tenen molt bo.  

 

Necessitats de formació 

Gràfic 36. Total percepció de les persones participants sobre la necessitat de formació 
Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 37. Percepció de les persones participants sobre la necessitat de formació per 
sexe sobre el seu total 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Pel que fa a la necessitat de formació, el 79,17% de les persones enquestades 
consideren que els en falta. Aquesta resposta afirmativa l’avala el 75,71% dels homes i 
el 84% de les dones. Aquesta última xifra arriba al 100% en el cas de les dones amb 
discapacitat auditiva, amb malaltia mental i amb discapacitat intel·lectual. Però no es 
dona en cap cas del 100% en cap secció dels homes, sent la més alta la dels afectats 
per discapacitat intel·lectual (71,4%). En el col·lectiu de les persones amb discapacitat 
física, aquesta necessitat és percebuda pel 68% del homes enquestats contra el 55,5% 
de les dones. 

 

3.5. Dificultats i barreres que les «TRIC» plantegen a cada 

col·lectiu i adaptacions que necessiten. 

 

Dificultats d’ús 

Gràfic 38. Total percepció de les persones participants sobre la dificultat d’ús de les 
«TRIC»   
Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 39. Percepció de les persones participants sobre la dificultat d’ús de les «TRIC»  
per sexe sobre el seu total  

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Dos terços de les persones enquestades manifesten no tenir cap dificultat amb 
l’ús dels seus dispositius habituals. I les dificultats referides tenen a veure amb la 
dificultat de maneig –especialment les persones amb sordesa ho troben complicat (8 
d’11 dones i 7 de 8 homes); també troben complicat manejar-ho 1 de cada 6 de les 
dones amb discapacitat física i 1 de cada 5 dels homes amb discapacitat física. 

 

Barreres 

Gràfic 40. Total percepció de les persones participants sobre l’existència de barreres en 
les «TRIC» per a les persones amb discapacitat 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 41. Percepció de les persones participants sobre l’existència de barreres en les 
«TRIC»  per a les persones amb discapacitat per sexe sobre el seu total 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Quan parlem de la dificultat, el 63,33% de les persones enquestades consideren 
que sí que hi ha barreres. Observem que hi ha una clara diferència de percepció entre 
homes i dones: un 72% de les dones consideren que l’ús de les «TRIC» és difícil enfront 
només el 57,14% dels homes. Aquesta dificultat és especialment percebuda per les 
persones amb sordesa (100% en el cas de les dones i 90% en el cas dels homes) i les 
afectades per discapacitat intel·lectual (86,7% de les dones i 78,6% dels homes), 
mentre que no ho veuen així les persones amb malaltia mental (només el 33,3% 
perceben la dificultat). 

 

Adaptacions 

Gràfic 42. Ús d’adaptacions de les persones participants per a utilitzar les «TRIC»   
Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 43. Ús d’adaptacions de les persones participants per a utilitzar les «TRIC» per 
sexe sobre el seu total 

Valors relatius 

 

Font: Elaboració pròpia 

Més del 75% dels enquestats i enquestades (79,17%) no necessiten cap 
adaptació per a usar els seus dispositius; només refereixen utilitzar adaptacions al 
voltant del 25% de les persones amb discapacitat física (en nombre totalment equivalent 
en dones que en homes). Sis persones de les 120 «no saben/no contesten» aquesta 
qüestió. Respecte als sexes, les dones afirmen no necessitar-ne en un 84% mentre els 
homes ho fan en un 75,71%. A més, s’observa com hi ha més homes (18,57%) que 
dones (12%) que necessiten adaptacions. 

No obstant, potser per tal de realitzar una correcta interpretació dels resultats 
sobre l’accés i ús de les «TRIC» per les persones amb discapacitat cal, a més, prestar 
atenció a les barreres específiques que el col·lectiu de persones amb cada tipus de 
discapacitat té respecte de l’ús de les «TRIC». Tot seguint el document del CERMI 
(2011), El Estado Actual de la Accesibilidad de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), exposarem la gran diversitat de barreres que afecten a les «TRIC», 
és a dir: telèfon mòbil, ordinadors i Internet, i ho farem tenint en compte els tipus de 
discapacitat així com algunes de les possibilitats de resposta. 

 

1. Discapacitat visual 
Segons estudis previs en la matèria, les principals barreres a què s’enfronta el 

col·lectiu de persones amb discapacitat visual a l’hora d’utilitzar les «TRIC» radiquen, 
com resulta lògic, en els serveis visuals, fonamentalment en allò referent a continguts i 
indicacions visuals en la pantalla de l’ordinador i en la del mòbil o la tauleta. Per a les 
persones cegues o amb problemes de visió, l’ús del telèfon mòbil convencional planteja 
greus problemes d’accessibilitat. La baixa resolució de la pantalla, la il·luminació o les 
dimensions dels terminals dificulten la visió i la lectura dels menús. 

Les tecles no resulten fàcils d’identificar, tot i que la marca (.) de la tecla del 
número 5 o (-) de les lletres F i J els orienta. No obstant, les persones majors cegues 
tenen moltes dificultats per a identificar les tecles. 

Els ordinadors plantegen també problemes d’accessibilitat. La persona cega o 
amb deficiència visual té dificultats per a interaccionar amb l’ordinador, doncs no percep 
les nombroses claus visuals que proporciona la pantalla. En general, les persones amb 
discapacitat visual no solen tenir problemes en l’ús del teclat, exceptuant algunes a les 
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quals els costa treballar amb els teclats de membrana dels ordinadors portàtils. Les 
possibilitats per a la lectura de la pantalla són diverses en funció que la persona siga 
cega o només estiga afectada per una deficiència visual. En el primer cas, la persona 
cega podrà llegir la pantalla amb l’oïda i el tacte a través dels últims desenvolupaments 
tiflotècnics; en el cas de les persones amb deficiències visuals caldrà considerar 
aspectes relacionats amb el monitor, tals com la mida de les fonts, els contrasts i colors, 
la resolució i l’ampliació de la pantalla, les adaptacions del punter del ratolí, etc. 

Quant a l’ús d’Internet, cal senyalar que s’utilitza en menor grau que l’ordinador 
degut fonamentalment a problemes d’accessibilitat, ja que són escasses les pàgines 
web accessibles. La interfície convencional constitueix un gran impediment perquè les 
persones amb discapacitat visual puguen accedir a la xarxa. Per a aquest col·lectiu és 
essencial que els desenvolupaments siguen accessibles. Tot i que els revisors de 
pantalla resolen algunes de les dificultats d’accessibilitat, no solucionen tots els 
problemes. Així, per exemple, els revisors ignoren els textos que es presenten en 
vertical o realitzen una lectura incorrecta del text que apareix alineat en columnes. 

 

2. Discapacitat auditiva 
En el cas del col·lectiu de persones amb discapacitat auditiva, les principals 

barreres estan relacionades amb la seua capacitat de comunicació amb altres persones 
a través de les telecomunicacions per veu i amb la utilització de continguts i prestacions 
de serveis basats en la veu. 

Per a les persones sordes el telèfon mòbil estàndard s’empra per a l’enviament 
d’SMS. Els problemes d’accessibilitat més importants s’han plantejat en la comunicació 
entre persones sordes i persones oients, ja que la comunicació entre les afectades per 
sordesa ha estat més o menys ben resolta amb els telèfons de text adaptats, els quals 
han aconseguit que la comunicació text/text entre dues persones sordes es duga a 
terme amb tota normalitat. 

Les recomanacions d’accessibilitat encomanen que per a la persona amb 
problemes d’audició, cal reconvertir, de forma general, les senyals auditives en 
missatges escrits. El timbre de trucada es canviarà per un avisador amb vibració. Es 
requereix també la possibilitat del control i ajust del volum i la compatibilitat amb pròtesis 
auditives. Un auricular addicional pot ajudar i resulta útil per a escoltar la conversa d’una 
tercera persona. Cal també una senyal visual de crida i la indicació visual de l’estat de la 
línia. 

Dintre del col·lectiu de persones sordes, les que tenen més problemes per a 
utilitzar l’ordinador i per a accedir a Internet són aquelles que, o no posseeixen un bon 
nivell o tenen dificultats de lectoescriptura, ja siga perquè utilitzen la Llengua de Signes 
(LS) o perquè tenen una formació insuficient. Per a aquestes persones, l’accessibilitat 
de les pàgines web i els espais de vídeo en la comunicació són molt importants. 

Sense cap dubte, l’ordinador i Internet ajuden a les persones sordes a eliminar 
algunes de les seues dificultats de comunicació i els ofereixen oportunitats d’ocupació i 
educació. En aquest darrer camp l’aportació d’Internet és molt valuosa, sobretot per a 
reeducació i correcció de la parla, així com per l’aprenentatge de Sistemes de 
Comunicació Augmentatius i Complementaris (SAAC).16 

El col·lectiu de les persones sordes sol tenir dificultats per aconseguir llegir i 
escriure correctament. Per això necessiten que l’estructura de navegació de les pàgines 

                                                           
16

 Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació. 
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web i el vocabulari siguen senzills i clars. Açò facilita la seua comprensió lectora. 
Aquestes persones agraeixen que la web els permeta una adreça on preguntar el seus 
dubtes. Aquestes raons confirmen la importància que té l’accessibilitat de les pàgines 
web per a les persones sordes. Per altra banda, i també en relació amb l’accessibilitat, 
cal dir que, encara que a l’àmbit europeu ja existeixen, algunes pàgines web inclouen la 
LS de forma general a la barra de ferramentes, una nova icona per tal d’adaptar 
l’escriptura a la LS. 

Així mateix, malgrat que les persones d’aquest col·lectiu utilitzen l’ordinador 
d’igual manera que qualsevol altra, recentment, l’increment del so i d’efectes musicals 
en els programes i en els llocs web, han suposat una nova barrera. Les pautes 
d’accessibilitat recomanen que la informació en àudio vaja acompanyada d’una 
descripció alternativa en text o utilitzar un sistema de subtitulat. 

Existeixen iniciatives interessants que cerquen l’accessibilitat de la xarxa per a 
les persones sordes o les persones oients relacionades amb la sordesa, es tracta del 
projecte Red Sorda. Aquest projecte, promogut per la Confederació Nacional de Sords 
d’Espanya (CNSE), té diversos objectius, entre els quals destaca el seu desig de 
contribuir a l’eliminació de les barreres que afecten a les persones sordes per tal 
d’integrar-les en la societat de la informació amb una metodologia basada en la LS i 
desenvolupar eines software adaptades a les característiques d’aquest col·lectiu. 

Un altre problema o barrera, al qual s’hi enfronten les persones sordes, és la 
dificultat per a formar-se. La majoria d’acadèmies o centres que imparteixen cursos 
sobre Internet o informàtica no ensenyen en Llengua de Signes. Es fa necessària 
l’organització de cursos amb la presència d’intèrprets. 

 

3. Discapacitat física 
Les persones amb discapacitats físiques que més problemes troben per a usar el 

mòbil són aquelles que tenen limitacions funcionals totals o parcials en els membres 
superiors. Problemes ergonòmics, de les dimensions del mòbil i de les tecles, no 
permeten que persones que tenen poca força o destresa per a pitjar puguen utilitzar-lo 
amb facilitat. Les reduïdes dimensions dels terminals influeixen en l’escassa grandària 
de les tecles i la seua poca separació. 

Sovint açò provoca que es premen a la vegada més d’una tecla o que no es 
pitge l’adequada. També troben problemes d’altres menes, com la impossibilitat d’agafar 
el mòbil quan sona, de connectar-lo amb el carregador o amb l’auricular de mans lliures, 
de tancar la tapa, etc. Dificultats habituals en subjectes amb paràlisi cerebral, distròfies 
o paràlisi total. 

Per a l’accessibilitat es recomana extremar els aspectes físics del disseny 
relacionats amb la facilitat de subjecció i manipulació del telèfon mòbil. Un altre 
suggeriment anima a la connexió i desconnexió automàtica de la trucada entrant. El 
mòbil ha de pesar poc, ser fàcil d’agafar i tenir suficient estabilitat. També ha de 
permetre la marcació abreujada o amb una sola tecla. En alguns casos cal la marcació 
vocal. 

Quant a l’ús de l’ordinador, les persones amb discapacitat física s’enfronten en 
primer lloc a problemes d’accés. La falta d’adaptació del mobiliari informàtic existent 
planteja, a les persones amb discapacitat que utilitzen cadira de rodes, desajustos en 
l’abast de la vista o de les mans, en les dimensions i en l’encaixament de la cadira amb 
la taula de l’ordinador. 
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Aconseguir que una persona amb tetraplegia o una persona amb paràlisi 
cerebral se senta còmoda davant l’ordinador és tot un assoliment. Qüestions com la 
distància de la cadira de rodes a la taula de l’ordinador o la inclinació de la cadira 
assoleixen molta importància sobretot per aconseguir que la persona actue amb 
l’ordinador sense fer-se mal o perjudicar el seu estat. Una vegada superat aquest primer 
tipus de dificultats, els problemes variaran en funció de les distintes disfuncionalitats de 
cada persona. Problemes de parla i de mobilitat, moviments involuntaris descontrolats, 
lentitud de moviments o falta de força i destresa fan per a la majoria d’aquestes 
persones que actuar amb l’ordinador a través del teclat, el ratolí i els perifèrics els 
resulte summament difícil. 

En Internet les imatges i els textos xicotets dificulten l’apunt del ratolí. De 
vegades aquest problema se soluciona simplement ampliant els textos, però no sempre 
es poden ampliar les imatges. Apareixen també unes altres dificultats, com les causades 
per les finestres emergents. L'assumpte de l’accessibilitat de les pàgines web és molt 
important. 

Es planteja també un problema de formació, de coneixements informàtics 
d’aquest col·lectiu. Normalment, les dificultats arquitectòniques que han de superar per 
tal d’assistir a unes classes d’informàtica en qualsevol acadèmia, els animen a 
abandonar o ni tant sols plantejar-s’ho. Tanmateix, la lentitud en l’ús de l’ordinador i de 
l’accés a Internet explica que algunes persones amb determinades disfuncionalitats 
deixen de banda utilitzar-les. 

En relació amb l’ús de l’ordinador, el llibre Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y Discapacidad de la Fundació Vodafone proporciona unes dades de 
les quals es desprèn que el 53% de les persones amb discapacitat física són usuàries 
de l’ordinador, del 47% restant, el 15% no ho són per problemes d’accessibilitat, i 
d’aquests, el 67% no coneix les nombroses ajudes tècniques que permeten l’ús i l’accés 
a l’ordinador. 

 

4. Discapacitat intel·lectual. 
El col·lectiu de persones amb aquesta discapacitat és molt heterogeni, les seues 

habilitats són molt diverses, i malgrat que algunes tenen més dificultats que altres per a 
usar el mòbil, sobretot les més afectades, la majoria han aprés a utilitzar-lo. Les 
escasses dimensions de les tecles, les pantalles, les lletres i els números, així com la 
complexitat dels menús i el procediment per a enviar un SMS, no impedeixen l’ús del 
mòbil per les persones amb discapacitat intel·lectual que aprenen a fer-lo servir, fins i 
tot, de vegades, no coneixent els números o no associant els noms a persones. A 
voltes, pot ocórrer que no sàpiguen trucar i només usen el mòbil per a rebre trucades. 
Tampoc solen conèixer el PIN,17 per la qual cosa, si se’ls apaga el mòbil ja no tornen a 
posar-lo en funcionament. Sovint, quan reben una trucada, es limiten a despenjar el 
mòbil i només truquen a un nombre determinat de persones. Molts no saben llegir o 
enviar missatges. 

La coordinadora del projecte BIT, projecte promocionat per la Fundació AUNA 
per a la ensenyança de la informàtica a persones amb Síndrome de Down o altres 
discapacitats anàlogues, indicà que els problemes més importants en l’ús de l’ordinador 
als quals s’enfronten les persones amb discapacitat intel·lectual no són de hardware 
sinó de software. 

 

                                                           
17

 Número d'Identificació Personal. 
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Respecte a l’accés destaquen: 

- problemes de visió deguts a les seues deficiències visuals; 

- dificultats en el maneig del ratolí causats per la morfologia de les seues mans, 
sobretot en el doble clic i de moviment del cursor per la pantalla (el botó dret del 
ratolí per a la gran majoria és com si no existís); 

- problemes amb el teclat, ja que els costa usar les dues mans i deixen la tecla 
pitjada més temps del que s’escau. 

A més d’aquests problemes propis d’accessibilitat, se’ls plantegen uns altres, 
com per exemple: 

- Els termes i conceptes que utilitza l’ordinador són excessivament abstractes. No 
entenen, per exemple, què és una carpeta d’ordinador o que en Word es pot reproduir 
alguna cosa sense haver de tornar-ho a escriure només mitjançant “copiar i apegar”; 

- no entenen la relació causa-efecte que fa que si es pitja en una icona se selecciona 
alguna cosa o si es mou el ratolí cap a la dreta en la pantalla es desplaça el cursor a la 
dreta; 

- els costa memoritzar les seqüències que calen en el maneig de l’ordinador i aprendre a 
fer coses ja apreses de forma alternativa. 

Cal distingir entre les i els joves que aprenen de forma guiada en les escoles i no 
solen tenir problemes i les persones més majors, les quals necessiten un coneixement 
previ d’ofimàtica. 

En relació amb Internet, les dificultats més freqüents són de lectoescriptura, ja 
que els resulta molt difícil escriure correctament les adreces de les pàgines web. La 
seua falta d’atenció els fa deixar espais entre paraules, oblidar-se dels punts i fer faltes 
d’ortografia. Per això, els sol agradar el buscador Google, perquè és capaç d’interpretar-
los encara que hagen fet alguna falta. Un altre problema és la comprensió. Molts llocs 
web ofereixen una informació complexa que no saben valorar. Tampoc els resulta fàcil 
distingir entre allò que és important i allò que no ho és. Davant d’açò senten confusió. 
Per aquesta raó els agraden les seues pàgines web, les que coneixen i tenen en la seua 
llista de favorits, que sol ser molt reduïda. No entenen els conceptes d’Internet i de 
pàgina web, raó per la qual moltes d’aquestes persones solen creure que la informació 
està dintre de l’ordinador. També s’hi troben amb una altra mena de dificultats, com la 
complexitat del llenguatge, dels menús, dels buscadors i la falta d’accessibilitat de les 
pàgines web. Els seus processos són lents, per això necessiten paraules senzilles, 
frases concretes, sovint un llenguatge facilitat. Un altre problema és el bombardeig 
publicitari que actualment afecta a les pàgines web, i que de vegades les obliga a eixir i 
tornar a entrar, doncs en general no saben fer desaparèixer la publicitat d’una altra 
manera. Solen tenir problemes amb la navegació en general, al tancar les finestres, 
anar avant i arrere, etc. En l’àmbit global, no són conscients del valor de la 
confidencialitat de les seues dades personals. 

Un darrer problema d’accessibilitat que afecta a qualsevol dels tipus de 
discapacitat pel que fa referència, sobretot, als ordinadors i a Internet, és el ja esmentat 
preu dels equips i de les tarifes de connexió. El cost dels equips, bé siga estàndard o si 
necessiten alguna adaptació o perifèric complementari exclou de la seua utilització a un 
col·lectiu que precisament no es caracteritza per tenir sobrats mitjans econòmics (Grup 
de Treball sobre Discapacitat Isonomia, 2013). 

  



45 
 

4. Reflexions finals 

Les aplicacions derivades de l’aparició i implantació de les tecnologies i de les 
telecomunicacions proporcionen una sèrie de noves eines dotades de gran versatilitat. 
Des d’elles, certs conceptes com els de distància, temps, força, comunicació, etc., 
poden resultar menys condicionants i, sempre que hi incorporen una adequada 
accessibilitat, facilitar la integració d’aquest sector de la població, les persones amb 
discapacitat. Fins el propi concepte de «discapacitat» podria veure’s modificat de forma 
positiva al caure determinades barreres mitjançant la utilització de nous recursos 
tecnològics. No hi ha dubtes sobre que recursos com el mòbil, la xarxa o la 
videoconferència, tots ells de caire tecnològic, afavoreixen una nova articulació de 
l’entorn, tot potenciant l’autonomia personal i la qualitat de vida de moltes persones 
funcionalment diverses. 

Aquesta segmentació i l’aprenentatge de les persones usuàries, exposades a la 
creixent complexitat de les ofertes, propiciarà una major adaptació dels serveis a les 
necessitats dels diversos col·lectius d’usuaris amb discapacitat o persones majors, i 
d’acord a la valoració que facen de les facilitats que els aporten els productes i serveis 
ofertats. 

Les dades analitzades confirmen que les persones amb discapacitat no són 
alienes a aquest boom tecnològic. L’han rebut donant-li usos que, seguint a Fernández 
Ardèvol (2012), es descriuen breument a continuació en categories no excloents: 

(1) Comunicar-se. És la dimensió d’ús més important, ja que les relacions socials 
apareixen com el fi principal de l’ús d’Internet. La missatgeria instantània i el 
correu electrònic són els seus principals instruments. 

(2) Estudiar i conèixer en general. És a dir, accedir a informació. Les activitats 
relacionades amb aquesta dimensió d’ús són la consulta de pàgines web i la 
descàrrega de fitxers (música, software, etc.). 

(3) Compartir. Això és, generar continguts i distribuir-los on line, és la tercera 
activitat més important. El principal instrument d’aquesta dimensió el 
constitueixen les xarxes socials en Internet, seguit per les plataformes que 
permeten publicar materials d’elaboració pròpia com fotos i vídeos. 

(4) Divertir-se, conèixer gent nova, lligar. Aquesta dimensió d’ús s’identifica, 
principalment, amb el joc on line. També estan presents les activitats de consum 
cultural, ràdio digital i la TV digital, tot i que són menys importants per a les 
persones amb discapacitat. 

(5) Comprar i fer gestions. Finalment, la compra i venda a través d’Internet 
constitueix l’activitat minoritària d’aquesta generació. Aquesta dimensió d’ús, per 
altra banda, és reduïda perquè cal disposar de capacitat legal per a realitzar 
transaccions en la xarxa (Fernández Ardèvol, 18). 

Així doncs, podem observar que no hi ha diferències significatives d’ús respecte 
a la resta de la població, donant-se el cas de col·lectius que manifesten graus de la 
seua penetració netament superiors als de la mitjana de la població general, la qual 
cosa justifica: 

• Una progressiva implantació del «disseny universal» o «disseny per a tothom» 
com forma de producció òptima en un sector en què les economies d’escala 
resulten fonamentals. 
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• La possible consideració d’aquestes tecnologies, productes i serveis com 
«ajudes tècniques», pel que podrien passar a incrementar la categoria de 
productes potencialment finançables. El més adequat d’aquesta possibilitat 
vindria també justificat pels resultats de les enquestes dutes a terme, en les 
quals s’observa que la utilització d’aquests recursos tecnològics està clarament 
vinculada, en molts casos, amb les necessitats de la seua qualitat de vida. 

• Una participació més activa en el procés de «creació i implantació d’eines 
tecnològiques», procurant anticipar i resoldre els problemes d’accessibilitat que 
puguen generar. 

Per altra banda, per tal de donar resposta a moltes qüestions que encara resten 
pendents, el Pla d’Acció eEurope (de 2002, ja fa més de 15 anys) va proposar accions 
concretes que es poden agrupar al voltant de tres grans objectius: 

• Una Internet més ràpida, barata i segura: 

- accés a Internet més ràpid i barat; 

- una Internet més ràpida per a persones investigadores i estudiantat; 

- continguts digitals per a xarxes mundials; 

- sistemes de transport intel·ligents; 

- i xarxes segures i targetes intel·ligents. 

• Invertir en les persones i en la formació: 

- treballar dintre d’una economia basada en el coneixement; 

- participació de “totes i tots” en l’economia basada en el coneixement. El 
Grup d’Alt Nivell sobre l’Ocupació i la Dimensió Social de la Societat de la 
Informació –SI- (ESDIS), en cooperació amb la Comissió, preveia 
realitzar una anàlisi i un seguiment de la legislació i les normes 
relacionades amb la Societat de la Informació per tal d’assegurar la seua 
conformitat amb els principis d’accessibilitat. Les pàgines web del sector 
públic i el seu contingut, en els Estats membres i les institucions europees 
deuen dissenyar-se de manera que siguen accessibles perquè les 
persones amb discapacitat puguen arribar a la informació i aprofitar 
plenament les possibilitats de l’administració electrònica. En aquest camp 
les accions previstes eren: 

− publicar una norma de «Disseny per a Tothom» sobre 
l’accessibilitat dels productes de la tecnologia de la informació per a 
millorar les possibilitats d’ocupació i la integració social de les persones 
amb discapacitat; 

− revisar la legislació i les normes escaients per tal d’assegurar la 
seua conformitat amb els principis d’accessibilitat; 

− aprovar la Iniciativa sobre Accessibilitat de Web (WAI, segons 
les inicials en anglès)18 per a llocs web públics; 

                                                           
18

 La Iniciativa d'accessibilitat web W3C (WAI) desenvolupa estàndards i materials de suport per ajudar a 

entendre i implementar l'accessibilitat. 
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− crear i connectar en xarxa centres nacionals d’excel·lència dedicats al 
«Disseny per a tothom» i formular recomanacions relatives a un 
currículum europeu per a dissenyadors/es enginyers/es. 

• Estimular l’ús d’Internet: 

- accelerar el comerç electrònic; 

- administració en línia: accés electrònic als serveis públics; 

- i sanitat en línia. 

A partir de tot açò hom pot concloure que en la societat de la informació i des de 
la perspectiva de les persones amb discapacitat i de més edat, es poden albirar avanços 
espectaculars en les «TRIC». Les telecomunicacions imposen terminis temporals molt 
breus i dinàmiques de mercat innovadores de les quals només un recolzament decidit 
per part de les diferents administracions –particularment l’administració central-, evitarà 
que col·lectius com les persones amb discapacitat o majors, i en particular les dones 
d’aquestos col·lectius, queden marginats. 

Cal fer esment de les possibilitats que ofereixen les «TRIC» per a les dones amb 
diversitat funcional. Tot i les barreres vigents tan importants que s’han enumerat i que -
com s'extrau de l'enquesta- tenen més impacte en les fèmines, a més de les diferències 
en l'ús i el temps emprat en les mateixes, les dones deuen participar de la societat 
tecnològica i ser part d’aquesta, no únicament amb el rol d’usuària passiva, sinó amb la 
possibilitat de ser usuària activa com a promotores de continguts i desenvolupaments 
dins de la societat de la informació. Cal aprofitar el potencial de les «TRIC» com a eines 
generadores d'espais que permeten visibilitzar a determinats grups socials, entre 
aquests les dones amb discapacitat. D'aquesta manera, les «TRIC» esdevenen canals 
on exposar situacions vitals i donar a conèixer necessitats específiques que passen 
inadvertides moltes vegades, servint a més per generar xarxes socials, fonamentals per 
apoderar a les dones amb discapacitat, mantenir-les informades i evitar situacions de 
violència masclista. Per tot això des de les organitzacions públiques i privades, s’ha de 
fomentar plans d'igualtat i d'inclusió, ja que les dones amb discapacitat estan sotmeses 
a situacions de discriminació múltiple originades per ser dones i per tenir discapacitat.  
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6. Annexos 

 

6.1 Annex I: enquesta 

ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN Y EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LAS RELACIONES, LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN POR PARTE 
DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Desde el Grupo de Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación Isonomia 
de la Universitat Jaume I de Castelló, durante el año 2018, nos hemos 
propuesto realizar un estudio sobre la percepción que tienen y el uso que, 
de las Tecnologías de las Relaciones, la Información y la Comunicación 
(TRIC), realizan las personas con distintas discapacidades. Las TRIC son 
todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para 
procesar, administrar y compartir la información mediante 
diversos soportes tecnológicos, como ordenadores, teléfonos móviles, 
televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego.  

Para ello, hemos confeccionado una pequeña encuesta que nos gustaría 
pudieses contestar y contribuir con tus aportaciones a abrir futuras líneas 
de acción que mejoren la inclusión digital y la calidad de vida de las 
personas con discapacidad en relación a las TRIC.  

La encuesta no te requerirá mucho tiempo y los datos que compartas serán 
anónimos y tratados en el contexto de la presente investigación.  

Muchas gracias por tu colaboración. 

Para empezar, te rogaríamos nos indicases los siguientes datos personales (marca con 
una X la opción que te represente): 

Edad: _____   Sexo:  Mujer  Hombre    Otro   

Nivel de estudios:   Sin estudios  Primarios  
Secundarios  Superiores  Otros   

Localidad donde resides: _____________________________________________   

¿Qué tipo de discapacidad tienes? (Puedes marcar varias opciones.) 

  Visual 

  Auditiva  

  Física 

  Intelectual 

  Enfermedad mental 

  Otra____________________ 
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¿Qué grado de discapacidad certificado tienes? 

   Entre 33 y 54% 

   Entre 55 y 74% 

  Más del 75% 

 

¿Cuál es tu actividad habitual? 

   Trabajo 

   Estudios 

  Otras actividades (especificar cuál –taller ocupacional, buscar un empleo, etc.-: 
____________________________________________________________) 

 

Y COMENZAMOS CON LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Sabes qué son las Tecnologías de las Relaciones, la Información y la 
Comunicación (TRIC)? (En caso de que contestes que no, no te preocupes, 
continúa con la encuesta.) 

  Sí  

  No 

 

2. ¿Qué tipo de tecnologías usas? (Puedes marcar varias opciones.) 

  Dispositivos: ordenador/tableta/móvil, otros (especificar cuál o cuáles; puedes 
indicar más de uno:______________________________________________) 

   Internet  

   Redes sociales 

  Ninguna (especificar por qué: falta de medios económicos para acceder; falta 
de formación; miedo… ___________________________________________) 

  Otras (especificar cuál o cuáles:____________________________________) 

 

3. ¿Con qué frecuencia usas las TRIC? 

   Nunca  

   Varias veces a la semana  

   Todos los días 

  Varias veces al día 
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4. ¿Para qué usas las TRIC? (Puedes marcar varias opciones.) 

  Para trabajar  

  Para estudiar 

  Para hacer gestiones en bancos  

  Para  hacer  gestiones  en  otras  entidades  (pedir cita en el centro de salud, 
comprar online,…) 

  Para comunicarme 

   Para informarme 

   Para divertirme 

   Para conocer gente nueva  

   Para ligar   

  Para otras actividades (especificar cuál o cuáles:______________________) 

 

5. ¿Qué tipo de dispositivo usas más? 

  Ordenador 

  Tableta  

  Teléfono móvil 

 

6. ¿Has encontrado dificultades para usar los dispositivos? 

  Ninguna 

   Su manejo es complicado 

   No entiendo su lenguaje 

   Son caros y no me los puedo permitir 

  Otras (especificar cuál o cuáles: ___________________________________) 

 

7. ¿Usas algún tipo de adaptación, como programas específicos, ratones 
especiales, etc.?  

  Sí 

  No  

  NS/NC 

 

 



53 
 

8. ¿Crees que las TRIC favorecen tu autonomía personal? 

  Sí 

  No  

  NS/NC 

(En caso de que indiques que sí, especificar en qué la favorecen: __________) 

 

9. ¿Crees que el uso de las TRIC te facilita la comunicación? 

  Sí 

  No  

  NS/NC 

 

10. ¿Qué tipo de canal de comunicación utilizas? (Puedes marcar varias 
opciones) 

  Correo electrónico 

  Chats 

 Blog 

  Skype 

  Whatsapp 

  Otros (especificar cuál o  cuáles: ___________________________________) 

 

11. ¿Usas las redes sociales? (En caso que indiques que no, pasa a la pregunta 14.) 

   Sí 

  No   

 

12. ¿Qué redes sociales usas? (Puedes marcar varias opciones.) 

   Facebook 

   Twitter 

   Instagram 

  Otras (especificar cuál o cuáles:____________________________________) 
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13. ¿Para qué usas las redes sociales? (Puedes marcar varias opciones.) 

   Para difundir acciones y actividades 

  Para comunicarme 

   Para quedar con amigas y amigos 

   Para conocer gente nueva  

   Para ligar   

   Para otras actividades (especificar cuál o cuáles: _______________________ 

      _______________________________________) 

 

14.  El dominio de habilidades que tienes en el manejo de las TRIC es: 

  Malo 

  Suficiente 

   Bueno 

  Muy bueno 

 

15. ¿Crees que necesitas formación en el uso de las TRIC? 

  Sí 

    No  

    NS/NC 

 

16. Especifica en qué aspectos relacionados con las TRIC te gustaría 
capacitarte. (Puedes marcar varias opciones.) 

  Ninguno 

  Uso de programas informáticos específicos 

  Uso de plataformas web específicas 

   Aplicaciones móviles 

   Riesgos de las redes sociales 

   Otras (especificar cuál o cuáles: __________________________________ 

           __________________________________________) 
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17. ¿Te parece que son seguras las TRIC?  

  Nada 

  Poco 

   Bastante  

  Mucho 

 

18. ¿Crees que existen barreras para que las personas con discapacidad 
puedan utilizar las TRIC?  

  Sí  

  No  

 NS/NC 

(En caso de que indiques que sí, especificar cuál o cuáles: _________________  
__________________________________________________________________) 

 

19. Desde tu punto de vista, crees que las TRIC para las personas con 
discapacidad:  

 Optimizan tiempo   Sí   No   NS/NC 

 Son útiles para la formación   Sí   No   NS/NC 

 Son un medio para obtener información   Sí   No   NS/NC 

 Son herramientas de apoyo para realizar gestiones   Sí   No   NS/NC   

 Facilitan la comunicación   Sí   No   NS/NC        

 No sirven para nada   Sí   No   NS/NC 

 Hacen perder el tiempo   Sí   No   NS/NC 

 

20. ¿Crees que las TRIC mejoran tu calidad de vida? 

  Sí 

  No 

   NS/NC 

(En caso de que indiques que sí, especificar cómo la mejora: 
________________________________________________________________) 

Observaciones. Si deseas añadir algo ahora es el momento. Agradecemos cualquier 
sugerencia o recomendación. 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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6.2 Annex II: indicacions per a facilitadors i facilitadores 

 

INDICACIONES PARA LAS PERSONAS QUE FACILITARÁN LA 

CUMPLIMENTACIÓN DE LA «ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN Y EL USO DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LAS RELACIONES, LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN POR PARTE DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL», ELABORADA DESDE EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 

DISCAPACIDAD DE LA FUNDACIÓN ISONOMIA DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE 

CASTELLÓ EN EL AÑO 2018, A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.  

En primer término se les presentará el objetivo de la encuesta y se les explicará qué son 

las Tecnologías de las Relaciones, la Información y la Comunicación (TRIC) de una 

manera sencilla (se adjunta cuestionario y definición con lenguaje facilitado). 

Antes de comenzar se les explicará que tienen que rellenar un cuestionario en el que, 

aunque parece que sea un poco largo, la mayoría de respuestas se realizan marcando 

con una X y que no hay respuestas malas. Se les dirá que su opinión y respuestas son 

muy importantes porque permitirán mejorar la información que hay sobre las TRIC y las 

personas con discapacidad, y que sus datos serán utilizados solo en el contexto del 

estudio. Finalmente se les agradecerá su participación. 

El cuestionario tiene dos partes. Una primera que hace referencia a datos personales y 

una segunda en la que está la encuesta. Ambas partes deben leerse ítem por ítem, 

pregunta por pregunta, por la persona que conducirá la cumplimentación del 

cuestionario.  

Es importante tomar tiempo para asegurarse que todas las personas entiendan qué se 

les está preguntando y adaptar al máximo cada pregunta a lenguaje facilitado, 

identificando -si es necesario- con ejemplos las preguntas. Si en alguna pregunta la 

respuesta individual no está reflejada en los ítems de la encuesta también es importante 

que la persona facilitadora lo anote (al igual que si la persona que contesta tiene 

dificultades lectoescritoras para que queden recogidas todas las percepciones).  

Cada pregunta se leerá y hasta que no haya sido contestada por todas las personas no 

se continuará con la siguiente.  

En la primera parte del parte del cuestionario, sugerimos que el tipo de discapacidad y 

el grado lo cumplimente la persona que colabora en la conducción del mismo. 

Asimismo, si las personas que cumplimentan la encuesta están en un taller ocupacional 

pueden señalarlo simplemente con un subrayado. 

Agradecemos de antemano su colaboración que dará voz a las personas con discapacidad 

intelectual. 
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