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EL FENOMEN DE LA BRETXA DIGITAL EN LES
PERSONES GRANS
La Bretxa Digital
Les TIC ofereixen innegables oportunitats per a la millora de les
oportunitats de vida de les persones, però no constitueixen per si soles
la solució a les grans desigualtats socials, sinó que, com qualsevol
avenç que resulta revolucionari, presenta profundes desigualtats.
Aquestes desigualtats estan provocant que tota una part de la societat
estigui quedant exclosa d’aquest nou paradigma social, el que es
coneix com a Bretxa digital.
Són moltes i diverses les definicions que podem trobar sobre aquest fenomen. Encara més,
aquestes han anat evolucionat conforme ho feia el propi avenç tecnològic. Així, inicialment,
el gruix dels estudis i la literatura feien referència a les qüestions d’accés, en termes d’accés o
no a les TIC. A partir d’aquí, al introduir-se la idea que la bretxa digital no es limita a l’accés
físic, sinó que la forma en la que les persones utilitzen les TIC té un impacte important, s’obren
noves esferes d’anàlisi. D’aquesta manera actualment parlem de 3 dimensions de la bretxa
digital, la bretxa d’accés, la bretxa d’ús i la bretxa de qualitat d’ús o aprofitament.
La bretxa digital és digital només superficialment, però en la base és una bretxa social.
És a dir, es tracta d’una esfera més entre les desigualtats socials que tant bé coneixem. Però
no només això, no és una més i ja està, sinó que és necessari observar que la Bretxa digital
s’entrellaça i redimensiona la resta de desigualtats socials que es produeixen al plànol offline,
agravant inclús en alguns casos algunes de les situacions de vulnerabilitat.
En les darreres dècades ha existit una tendència a quasi equiparar la bretxa digital amb les
dificultats d’accés, de fet el gruix de la literatura o dels estudis a nivell internacional atorgaven
una major importància a les qüestions relatives a l’accés, seguides de les qüestions
relacionades amb la bretxa d’ús, encara que principalment enfocades a l’aspecte
competencial. Tanmateix, no eren molts els esforços dedicats a l’anàlisi de la bretxa digital de
qualitat d’ús o d’aprofitament. A la Fundació Ferrer i Guàrdia, fa uns anys que hem començat
a investigar sobre aquest fenomen, un d’aquests estudis centrat en les bretxes digitals i
l’Educació, enfocat principalment al col·lectiu d’infants i adolescents, ens va permetre
realitzar un treball previ que ens permetés analitzar la Bretxa digital des d’un enfocament de
cicle de vida i que, per tant, ens resultés vàlid com a model d’anàlisi per al conjunt de la
societat, i per a col·lectiu específics, com en el cas d’aquest article: els col·lectius de persones
grans. Atorgant un major pes als anàlisis de la tercera bretxa digital, és a dir, als aspectes
relatius a la inclusió digital.
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Les Dimensions de la Bretxa Digital: Accés, Ús i
Aprofitament

En quant a l’accés a dispositius i a la xarxa d’Internet, si bé és cert que en els darrers anys
s’ha generalitzat aquest accés, sobretot si ens fixem en l’accés als smartphones, en el 99% de
les llars catalanes en 2020 hi ha accés a un smartphone. No disposem d’aquesta informació en
funció de l’edat de les persones, però sí sabem que un 61% de les persones entre 65 i 74 anys
i un 28% en el cas de les persones de 75 a 85 anys utilitzen aplicacions de missatgeria
instantània, pel que podríem inferir que el percentatge de persones grans que disposen
d’un smartphone cada vegada és més generalitzat. Tanmateix, això no fa que actualment
puguem parlar d’una bretxa d’accés superada, sobretot si ens fixem en l’accés a les TIC de les
persones que es troben en situació de vulnerabilitat. És a dir, la generalització de l’accés ens
mostra que es tracta d’un fenomen l’abast del qual cada vegada és més ampli, però això no
implica que no s’estiguin produint desigualtats en aquest sentit.
En canvi, si ens fixem en l’accés a l’ordinador a les llars catalanes, observem que ens trobem
front a un 14% de llars que no disposen d’ordinador. És més, si ens fixem en aquelles llars en
les que els ingressos mensuals són inferiors als 900€, aquest percentatge ascendeix fins al
35%. La manca d’accés a un ordinador no és una qüestió menor, en tant que implica que hi ha
tota una sèrie d’usos més específics que no es poden portar a terme. Això, al seu torn, implica
que també hi haurà tota una sèrie d’habilitats i competències que no es podran desenvolupar.
Finalment, en quant a l’accés a la xarxa, observem que el 97% de les llars catalanes compta
amb accés a Internet en 2020 (gairebé tres punts percentuals més que en 2019). Observant les
diferències respecte a l’accés a l’ordinador, això ens permet inferir que en aproximadament
el 10% de les llars l’accés a la xarxa es produeix exclusivament a través de dispositius
mòbils.
Més enllà de que existeixi la possibilitat d’accedir als dispositius i la xarxa, resulta essencial
analitzar les condicions en les que es produeix aquest accés. I en aquest sentit, l’indicador
relatiu a l’autonomia resulta essencial. Quan es produeixen limitacions en l’accés a
Internet, entren en joc barreres que impacten profundament sobre l’autonomia de les
persones i sobre les possibilitats d’ús de les TIC, però també d’aprenentatge i d’aprofitament
d’aquestes.
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Entre les limitacions que hem de tenir en compte, es troben: per una banda, el fet que l’accés
des de la llar és desigual, de forma que les persones amb menors recursos accedeixen en
menor mesura des de la llar, veient-se obligades a desplaçar-se. Això limita les seves
possibilitats d’accés i les oportunitats que es poden donar i aprofitar. Per altra banda, l’accés
a Internet de forma exclusiva a través de l’smartphone implica algunes desavantatges, en tant
que es deixa d’utilitzar un dispositiu com l’ordinador que permet funcionalitat específiques i
el desenvolupament d’habilitats més complexes. Però, a més, el cost de les tarifes que
permeten l’accés a dades mòbils resulta una clara barrera per a algunes persones (que o bé
contracten tarifes insuficients per a un accés a Internet que es produeixi exclusivament a
través del mòbil o bé disposen de tarifes de prepagament amb dades molt limitades o,
directament, han d’accedir mitjançant la connexió a xarxes wi-fi de tercers). Aquestes
limitacions en l’accés a través de dades mòbils, obliga a economitzar usos.

En el cas de les persones grans les limitacions en
l’accés són especialment destacades en tant que
limiten les possibilitats d’autonomia de diferents
col·lectius que es podrien beneficiar enormement de
les oportunitats de les TIC. Per exemple, si ens fixem
en el nivell d’ingressos de les llars de les persones
de més de 75 anys, observem grans diferencies en
l’accés a la xarxa. Així mentre que més del 40% de
les llars amb ingressos superiors als 2.500€
compten amb accés, en les llars amb ingressos
inferiors als 900€ aquest percentatge es troba en torn el 9%.
En aquest punt també hauríem de tenir en compte les desigualtats que es produeixen entre
les zones urbanes i rurals a nivell d’infraestructura i possibilitats d’accés a la xarxa, essent
aquestes zones que a nivell poblacional mostren una major presència de persones grans, amb
dificultats específiques (aïllament, accés a serveis, etc.) a les que es podria donar resposta a
través de les TIC.
En relació a la bretxa d’accés, també és necessari destacar les barreres relacionades amb
l’accessibilitat i la usabilitat que afecten a les persones amb diferents tipus de
discapacitats o de diversitats funcionals, entre els que també podríem trobar a diferents
col·lectius de persones grans. L’accessibilitat fa referència a les barreres que existeixen quan
els dispositius no s’adapten a les necessitats dels usuaris/es, mentre que la usabilitat es
refereix a les limitacions per a fer ús de funcionalitats concretes del dispositiu perquè aquest
no s’adapta. Estudis realitzats en l’àmbit de la bretxa digital, ens han permès detectar que les
persones afectades per problemes d’accés relacionats amb l’accessibilitat i la usabilitat
incrementarien el seu ús de les TIC si poguessin accedir a dispositius adaptats o solucions
tècniques. A més, també s’ha pogut observar un notable desconeixement en torn a aquests
dispositius i solucions, però tot i així la principal barrera la constitueix el cost d’aquest
dispositius i solucions tècniques.

5

La Bretxa Digital en els col·lectius de persones grans /

/ 2021

En aquest punt, és interessant reflexionar sobre el fet que les innovacions tecnològiques
constitueixen avenços que podrien permetre una major autonomia i qualitat de vida per a
moltes persones, però el disseny no universal limita aquestes potencialitats de la tecnologia.
No podem obviar, en aquest sentit, que el disseny tecnològic actualment es troba en mans
d’un perfil professional molt poc divers, de forma que a menor diversitat de veus en el disseny
tecnològic, menor visió d’universalitat dels productes.
Com hem anat veient els elements que conformaven la bretxa d’accés estaven relacionat
entre ells, i també ho estan amb els elements que constitueixen la bretxa d’ús, i el mateix
succeeix entre els elements que constitueixen aquesta bretxa. Així, podem observar com la
bretxa d’accés, és a dir, les limitacions per accedir a les TIC quan sigui necessari i les
condicions en que aquest accés es produeixi, impacten sobre la intensitat amb la que els
usuaris/es poden utilitzar les TIC. La bretxa d’accés, juntament amb una baixa intensitat d’ús,
impacta, al seu torn, en la possibilitat de realitzar usos diversos. I això, implica també un
impacte sobre les possibilitats d’adquirir nous coneixements, realitzar usos que possibilitin
l’adquisició de diferents competències, i també de diferents aprofitaments.
Així, per exemple podem observar que entre
les persones de 16 a 74 anys (en aquest cas
són dades del conjunt de l’Estat, perquè no hi
ha disgregació per edat en el cas de les CCAA)
la connexió a diari a Internet es produeix en
un 83% dels casos (entre els 16 i els 34 anys és
un 97%, i en el cas dels majors de 65 un
50,7%), mentre que entre les persones de més de 75 anys, la connexió a diari a Internet
només es produeix en un 17% dels casos.
Si ens centrem en els usos habituals de
les persones de més de 75 anys,
observem que els usos principals fan
referència a qüestions de comunicació
i informació, seguit d’altres usos com
la banca electrònica, la salut o
l’entreteniment. Comparat amb altres
franges d’edat, veiem que la comunicació
sempre és un dels principals usos
independentment de l’edat; la informació guanya terreny amb l’edat i també les qüestions de
salut o banca electrònica; en canvi disminueix amb l’edat els usos relacionats amb
l’entreteniment, sobretot pel que fa a jocs, per exemple, i també de forma molt destacada tot
el tema de creació de continguts.
Els components de les bretxes digitals es van sumant, si sumem la bretxa d’accés, junt amb
les limitacions que es poden produir en quant a intensitat d’ús i al grau de diversitat, tenim
l’impacte sobre les possibilitats de capacitació digital de la persona. A més, el propi grau
de capacitació digital influirà, al seu torn, sobre la possibilitat de realitzar diferents usos,
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d’assolir diferents competències digitals i, també, sobre l’aprofitament que es pugui extreure
d’aquests usos.
A banda d’aquests elements també influeixen altres factors com els socioeconòmics (que
condicionen tants els recursos als que un/a pot accedir, com les formacions que podria
realitzar) o els relatius a l’element generacional (que en aquest cas influeix en la forma en què
les persones entenem la capacitació digital i la importància que li atorguem o la necessitat
d’aquesta que percebem). Altres factors que interactuarien amb la capacitació digital seria la
velocitat de l’avenç tecnològic (que obligaria a una major o menor capacitació, o que aquesta
sigui més constant); la percepció de dificultat que tingui la persona per assolir coneixements
digitals; l’autoestima; l’interès per aprendre; la utilitat percebuda dels mitjans digitals; la
percepció de necessitat dels coneixements digitals; el grau de competència individual, és a dir
el capital cultural amb el que compti cada persona; o el grau de suport de l’entorn, és a dir, el
capital social; o els objectius perseguits amb l’ús.
Com esmentàvem anteriorment, bona part dels estudis o projectes que s’han desenvolupat
en torn al fenomen de la bretxa digital, s’han centrat en avaluar les competències digitals, i en
bona part d’aquests s’ha fet des del punt de vista de les competències instrumentals. Es tracta
de quelcom així com una herència del fet que aquest àmbit d’anàlisi ha tendit a estar molt
centrat en l’accés als recursos, als dispositius, a la xarxa, etc. i, per tant, a l’analitzar les
habilitats digitals, també s’ha tendit a fer-ho des d’aquesta òptica. Des del nostre punt de
vista, si bé està clar que és important disposar de les competències instrumentals necessàries,
aquestes no haurien de ser més que la condició prèvia per a desenvolupar les competències
substancials que, a la pràctica, són les que tindran un impacte sobre la forma en que sabrem
utilitzar les TIC i, per tant, en la capacitat que tindrem per a desenvolupar-nos en una societat
que és digital.
De nou, ens trobem amb que tots els elements que hem anat presentant fins ara es van
sumant, així les condicions d’accés, el tipus d’ús que un faci, la intensitat, la predisposició a la
capacitació i l’aprofitament que sigui capaç d’extreure d’aquesta condicionarà, no només les
possibilitats de desenvolupar més o menys competències, sinó també de desenvolupar unes
o altres. Al seu torn, les competències que tingui una persona també influiran sobre aquests
elements, sobre els usos que realitzi, la intensitat de cadascun, l’aprofitament, etc.
Respecte a les competències instrumentals, sembla interessant destacar el fet que
actualment es produeix un predomini de l’ús del mòbil per sobre de l’ordinador, que
condiciona que si bé hi ha accés a un recurs tecnològic, no es poden desenvolupar
competències i habilitats instrumentals més específiques que només es poden entrenar a
través de l’ús de l’ordinador, i al seu torn limitarà o directament impedirà el desenvolupament
de competències substancials.
Respecte a les competències substancials, cal destacar que estan lligades a múltiples factors
que, més enllà de les competències instrumentals de les que disposa l’individu, influeixen en
el seu desenvolupament (capital cultural, situació socioeconòmica, possibilitats formatives o
educatives, etc.). La bretxa d’ús es manifesta amb força en aquest sentit, sobretot entre els
col·lectius en situació de vulnerabilitat, i ho fa de forma notable en relació a aspectes com el
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tractament de la informació, la comunicació, la creació de continguts, la seguretat a la xarxa,
o la resolució de problemes.
Si una conclusió resulta clara de l’anàlisi de la bretxa de qualitat d’ús o d’aprofitament és
que no hi ha inclusió digital quan tothom pot accedir o pot utilitzar les TIC (de fet, això
implicaria obviar tota la resta d’elements que hem comentat i les interrelacions que es
produeixen entre aquests), sinó que podem parlar de inclusió digital quan tothom té les
mateixes oportunitats per a treure profit de les TIC. La Bretxa digital d’aprofitament, és a dir,
les limitacions per traduir l’accés i l’ús de les TIC en impactes o en resultats que sigui
favorables, profitosos, per a la persona en diferents àmbits o de diferents maneres, ens
mostren que la estratificació social que veiem a l’esfera offline, s’està reproduint a l’entorn
digital. És a dir, les desigualtats socials es traslladen a aquest plànol. Però és que, a més, les
desigualtats que ens mostra la Bretxa digital i, especialment en relació al profit que una
persona pot o no extreure d’aquest, redimensiona les desigualtats socials dels plànol offline,
de forma que es tendeix a l’agreujament d’aquestes. A més, com ja s’observa en les altres
dimensions de la bretxa digital, les condicions socioeconòmiques de les persones, així com
els seus capitals socials i culturals, condicionen la forma en que aquestes persones accedeixen
a la xarxa i extreuen profits d’aquests usos, tal i com succeeix també a l’esfera offline. Així
doncs, veiem clarament que abordar les qüestions de desigualtat digital resulta imperatiu i és
necessari entendre la urgència d’aquest abordatge i fer-ho des del punt de vista de les
polítiques socials, és a dir que és clau comprendre que la inclusió digital i la inclusió social van
de la mà.
Així mateix, és necessari introduir en el debat conceptes com ‘apropiació tecnològica’;
‘democratització tecnològica’, ‘inclusió digital’, i copsar l’amplia diversitat d’aprofitaments
de les TIC que es donen com l’educatiu, relacional, econòmic, laboral, social, institucional, en
relació al benestar i la salut, etc. Alguns aprofitaments tenen més o menys pes o major
impactes segons els col·lectius poblacions. Així, per exemple, en el cas dels col·lectius de
persones grans, destacarien els aprofitaments relacionals, els institucionals (o referents
a la digitalització de les administracions i serveis) i, en especial els relatius al benestar i
la salut, i els aprofitaments que es podrien extreure en relació a processos com
l’envelliment actiu, la lluita contra la solitud, la millora de l’estat de salut, etc.

Algunes dades sobre Bretxa Digital i col·lectius de persones
grans
En aquest punt se’ns fa necessari exposar les
dificultats amb les que ens trobem per analitzar la
bretxa digital entre les persones grans, degut a
que la disponibilitat de dades de les principals
fonts de referència és desigual. Així en el cas
espanyol i català, una de les principals fonts és la
Encuesta de equipamiento y uso de TIC en los hogares
de l’INE, on la bateria de dades presentada és molt
més amplia en relació a la població de 16 a 74 anys,
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mentre que tant en relació a infants com en relació a persones de més de 75 anys, la
disponibilitat de dades és molt menor, de forma que pràcticament només podem observar la
intensitat d’ús, algunes tipologies d’usos i de forma específica el tema del comerç electrònic,
però no disposem de dades més amplies relatives a competències, Internet de les coses,
relació amb l’administració, privacitat, seguretat, etc. En canvi, el que resulta evident és que
les persones grans accedeixen i cada vegada fan més ús de les TIC.
Si ens fixem en el primer gràfic, podem observar com entre el 2010 i el 2020 el nombre de
persones de 65 a 74 anys que havien accedit a Internet en els darrers tres mesos s’ha
incrementat en més de 50 punts percentuals: havien passat del 13,8% al 69,7%. D’aquesta
manera les diferències entre aquest grup d’edat que és el que accedeix en menor mesura i el
grup que accedeix en major mesura, que és el de 16 a 24 anys, s’han reduït moltíssim. El 2010
la diferència era de prop de 80 punts percentuals, mentre que en 2020, la diferència és de 30
punts. A més, veiem que en 2010 conforme s’incrementava l’edat es reduïa l’accés a Internet,
mentre que en 2020, aquesta tendència ja no és tan marcada, i l’accés tendeix a igualar-se
entre els diferents grups d’edat.
Entre els elements que podrien influir en la reducció de les diferències en l’accés o ús
d’Internet podríem trobar el fet que arriben al grup d’edat de “persones grans” persones per
a les que les TIC estaven implantades en major mesura en el seu dia o dia; el fet que en la
darrera dècada han millorat les condicions d’accés a nivell d’infraestructura; el fet que s’ha
produït un increment molt notable de la implantació de les TIC per a moltes qüestions del dia
a dia, així com una progressiva digitalització de molts aspectes que afecten la quotidianitat.

Si ens fixem en el segon gràfic, a més veiem que entre 2019 i 2020 també es produeixen
diferències importants, el que podria estar mostrant alguns dels efectes de la pandèmia de la
Covid19. En 2019 un 63,6% de les persones d’entre 65 i 74 anys havien utilitzat Internet en els
darrers tres mesos, i en 2020 un 69,7%, el que suposa més de 6 punts d’increment, essent el
grup d’edat que més ha incrementat en aquest període.
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Si ens fixem en algunes de les característiques demogràfiques que podem analitzar, podem
observar altres qüestions. Per exemple, observem que es produeixen diferències en funció de
la nacionalitat, de manera que les persones de 75 i més anys amb nacionalitat estrangera que
han utilitzat Internet en els darreres tres mesos representen un 63%, mentre que en el cas de
les persones amb nacionalitat espanyola, representen un 26,9%. Una de les possibles
explicacions podrien ser les diferencies en quant a la percepció de necessitat d’aquesta
connexió. Alguns estudis sobre bretxa digital enfocats als col·lectius de persones migrants,
han mostrat que les persones grans migrants realitzaven un major ús de les TIC
comparativament, en tant que els resultava una eina imprescindible per a mantenir el
contacte amb la família en el país d’origen, per realitzar tràmits relacionats amb la residència,
etc.
També podem veure de nou, la incidència del factor edat, així entre els 75 i 84 anys el
percentatge de persones que s’ha connectat és major que entre el grup de persones de 85 i
més.
I per últim, observem desigualtats de gènere en quant a l’accés a Internet. En el cas dels grups
d’edat més joves no s’observen diferencies per sexe en l’accés a Internet (tot i que se
n’observen moltes altres desigualtats de gènere entre els i les joves relacionades amb els usos
digitals), en canvi entre les persones grans sí podem observar que els homes accedeixen a
Internet en major mesura que les dones. Les dones grans han tingut més impediments per
socialitzar-se en les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) com a conseqüència
de la conjunció de desigualtats que han configurat les seves biografies. En aquest context, els
estereotips de gènere com a construcció social intercedida per interpretacions socioculturals
podrien estar actuant negativament en el cas de les dones grans i reforçant el seu efecte amb
els prejudicis d’edat. Aquesta duplicitat tindria un efecte directe en la reproducció de la bretxa
digital. Tot i així, l’ús i l’apropiació de les TIC pot implicar autèntiques transformacions en la
seva vida quotidiana, i pot generar l’oportunitat de desenvolupar altres rols, ocupar altres
espais, crear altres formes de relació personal, etcètera, la qual cosa milloraria la seva qualitat
de vida.

Finalment, per acabar també s’ha pogut observar que el domini de les TIC, és a dir, tant a nivell
d’integració de les TIC en el dia a dia com de les competències digitals, és menor entre les
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persones grans. Així, per exemple, algunes de les dades d’Eurostat ens mostren que entre les
persones de 16 a 24 anys un 68% compta amb competències digitals avançades, mentre que
entre les persones de més de 65 anys aquesta percentatge és del 6,5%, i gairebé la meitat de
les persones d’entre 65 i 74 anys que utilitzen Internet compten amb habilitats digitals baixes.
Seria interessant poder analitzar dades sobre diferents tipologies d’aprofitaments, però per a
això caldria construir aquestes dades. Del que podem extreure de l’INE, que fa referència als
aprofitaments econòmics, el que podem observar és que el percentatge de persones que ha
comprat alguna vegada a través d’Internet disminueix amb l’edat, essent les persones grans
les que menys ho fan, i aquí entren diversos elements com la manca d’habilitats o
competències; la desconfiança, la inseguretat o la por a aquest tipus de transaccions, la
percepció de que no és necessari, etc.
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Documents i recursos per ampliar informació
1. Informe “La Bretxa digital en les persones ateses per entitats socials”
a) Informe complert: https://es.slideshare.net/m_4Social/la-bretxa-digitalen-les-persones-ateses-per-entiats-socials-235642680
b) Resum executiu: https://es.slideshare.net/m_4Social/resum-executiu-labretxa-digital-en-les-persones-ateses-per-entitats-socials-235642610
c) Presentació de l’estudi “La Bretxa digital en les persones ateses per entitats
socials” https://www.youtube.com/watch?v=yih9MqGVadg
2. Informe “Brecha digital y persones mayores. Informe sobre uso de las TIC y valoración
de
la
formación
en
nuevas
tecnologías”.
https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/8324
3. Revista
“Barcelona
Societat”
Núm.
25.
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-societat-num-25
a) En especial els següents articles:
I.

“La Bretxa digital de gènere en l’experiència vital de les dones grans”
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files
/revista/09_en_profundidad_gabriela_valle_bcn25_cat.pdf

II.

“VinclesBCN: la lluita contra la soledat a Barcelona”
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files
/revista/12_experiencias_cano-orozco_bcn25_cat.pdf

4. Estudi “Inclusión digital como opción aportante al envejecimiento activo”
https://bit.ly/2P5phvX
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