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ABSTRACT
Les comunitats catalanes a l’exterior (o casals catalans) operen en un context de cultura digital 
i tecnologia que impacta directament voluntaris, membres i beneficiaris. Els casals han d’estar 
preparats i equipats per operar en aquest món, per evitar l’obsolescència i ser més resilients. 
L’enquesta realitzada a 48 gestors d’entitats revela que estan tenint problemes per digitalitzar-
se i que necessiten suport per fer aquesta transformació. Les principals barreres a la 
digitalització són la falta d’habilitats digitals, de recursos (econòmics i humans) i de coordinació 
entre casals. Les oportunitats d’innovació que facilita la transformació digital a les comunitats 
catalanes a l’exterior són moltes, passant per la creació de sinergies entre casals, una millor 
comunicació amb les comunitats o una millor eficiència en la gestió de les entitats. Per 
empoderar els casals en el procés de transformació digital, l’estudi detalla un model de 
desenvolupament d’estratègia digital en 7 passes. Finalment, donada la importància de les 
persones en el procés de transformació digital s’ha aplicat la metodologia ADKAR de gestió del 
canvi per al cas dels casals. Aquest treball informa tant les institucions per al desenvolupament 
de polítiques públiques per a l’impuls de la digitalització, com els mateixos casals que vulguin 
abordar el repte de la transformació digital. 

The Catalan communities abroad (or Catalan casals) operate in a context of digital culture and 
technology that directly impacts volunteers, members, and beneficiaries. Casals need to be 
prepared and equipped to operate in this world, to avoid obsolescence and to be more resilient. 
A survey of 48 entity managers found that they are struggling to digitize and need support to 
make the transformation. The main barriers to digitalization are the lack of digital skills, 
resources (economic and human) and coordination between casals. The opportunities for 
innovation that digital transformation enable are many, including the creation of synergies 
between casals, better communication with their communities, and better efficiency in the 
management of the entities. To empower casals in the digital transformation process, the study 
details a 7-step digital strategy development model. Finally, given the importance of people in 
the process of digital transformation, the ADKAR methodology for change management has 
been applied to the case of the casals. This work informs both the institutions for the 
development of public policies for the promotion of digitalization, as well as the same casals that 
want to address the challenge of digital transformation.

Paraules clau:

Transformació digital, Innovació, Casals catalans, Tercer Sector, Tecnologia

Digital transformation, Innovation, Catalan community, Charities, Technology
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INTRODUCCIÓ

Justificació 
Amb el treball de final de màster vull abordar el repte digital per les comunitats catalanes a 
l’exterior. L’elecció de la temàtica respon a la voluntat de fer un treball actual, útil i relacionat 
amb el voluntariat.

La digitalització dels casals catalans és un tema d’actualitat. Els casals catalans són la peça 
clau que articula la Catalunya exterior: el gairebé mig milió de catalans que viuen a l’estranger. 
Un dels tres eixos fonamentals de l’actual Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la 
Generalitat és la modernització els casals catalans1. A més a més, el passat desembre de 
2021 es va constituir el nou Consell de la Catalunya Exterior, un òrgan assessor (constituït 
majoritàriament per representants dels casals catalans) que abordarà temes diversos 
relacionats amb les comunitats catalanes a l’exterior, inclosa la transformació digital 
d’aquestes. És un tema doncs que està a l’ordre del dia.

En segon lloc, es tracta d’un estudi que persegueix l’aplicabilitat; ha de ser útil sobretot per als 
casals catalans. Els casals catalans són organitzacions sense ànim de lucre no 
professionalitzades liderades per voluntaris. Com a tal, sovint manquen els coneixements i 
habilitats per a digitalitzar-se. La virtualitat que ha aportat la pandèmia ha accelerat el procés 
de digitalització, però encara hi ha molta feina a fer. 

I finalment, és un tema relacionat amb el voluntariat. Les organitzacions sense ànim de lucre 
poden tenir manca de recursos i coneixement per a adoptar noves tecnologies i això els pot 
suposar una pèrdua de competitivitat i impacte important. Fa gairebé 10 anys que estic 
personalment vinculada com a voluntària a les comunitats catalanes a l’exterior (des de 
Melbourne, Miami i Londres) en diversos rols. Amb aquest treball, vull fer una nova contribució 
a la Catalunya Exterior a partir de la meva formació en Innovació i Transformació Digital i la 
meva experiència professional com a Consultora d’Innovació.

Objectiu i abast 
L’objectiu del present estudi és doble. Per una banda, el treball vol informar els òrgans que 
desenvoluparan polítiques públiques per a promoure la transformació digital dels casals, 
concretament el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert del Govern de la Generalitat, i el 
recentment constituït Consell de la Catalunya Exterior. Per aproximar aquest repte, cal 
entendre primer quina és la situació actual de les comunitats catalanes a l’exterior.

Per altra banda, aquest estudi vol donar eines als casals que vulguin abordar la digitalització. 
La digitalització és un repte que totes les organitzacions han d’afrontar, siguin de l’àmbit privat 
o del públic. Però els casals, com a entitats sense ànim de lucre, tenen algunes particularitats. 
A dia d’avui no existeix cap guia o recomanacions per als casals sobre com afrontar el repte i 
les entitats necessiten suport. L’objectiu del treball és identificar àrees on la innovació digital 
podria aportar avantatges per als casals perquè puguin treure profit dels beneficis de la 
transformació digital. El treball ajudarà els casals catalans a modernitzar-se i beneficiar-se de 
les millores en productivitat i impacte que els pot reportar la transformació digital.

Al primer apartat s’analitza quin és l’estat de la situació: on es troben els casals catalans en el 
seu viatge de transformació digital i quins reptes s’estan trobant? Al segon apartat, es 
descriuen àrees d’oportunitat que els casals poden explorar per avançar en el seu procés de 

1 https://govern.cat/gov/enfortiment-democratic/416973/govern-posa-marxa-consell-catalunya-exterior-intensificar-
relacio-comunitat-catalana-lestranger 
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digitalització. Finalment, es detalla el procés de desenvolupament d’una estratègia digital pels 
casals i es donen indicacions a alt nivell sobre com fer la gestió del canvi per tal que sigui 
efectiu.  

Pel que fa a les limitacions del treball, val a dir que no s’ha fet un estudi en profunditat de la 
maduresa digital de cada comunitat a través d’eines consolidades de diagnòstic, sinó que s’ha 
obtingut una visió general de la situació dels casals a partir de l’anàlisi les respostes d’aquells 
voluntaris que han volgut participar a l’enquesta. Tampoc es tracta d’un estudi sobre quines 
polítiques públiques caldria dur a terme per a motivar la transformació digital als casals. 
Finalment, el treball no pretén entrar en detall en la planificació de projectes (pressupost, 
calendarització), sinó que es donen pinzellades d’algunes àrees d’impacte que poden inspirar 
els casals a iniciar projectes de transformació.

Metodologia
El treball empíric del present informe va consistir en una enquesta realitzada al personal que 
gestiona els casals catalans actualment. Es va convidar a participar les 102 comunitats 
catalanes oficialment reconegudes llistades al portal de dades obertes de la Generalitat2 el 
novembre de 2021. 

Il·lustració 1. Ubicació geogràfica de les respostes de l’enquesta

Font: elaboració pròpia

Les preguntes de l’enquesta estan basades en el model de maduresa digital de Scottish 
Council for Voluntary Organisations (SCVO)3 i l’informe sobre habilitats digitals de Charity 
Digital4. 

2 https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitats-
catalanes/relacio-de-comunitats-catalanes-de-lexterior
3 https://digital.checkup.scot/ 
4 https://www.skillsplatform.org/uploads/charity_digital_skills_report_2021.pdf 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitats-catalanes/relacio-de-comunitats-catalanes-de-lexterior
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitats-catalanes/relacio-de-comunitats-catalanes-de-lexterior
https://digital.checkup.scot/
https://www.skillsplatform.org/uploads/charity_digital_skills_report_2021.pdf
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Per a la realització de l’enquesta es va utilitzar l’eina Formularis de Google. Es van convidar els 
participants a través de correu electrònic (un correu el dia 5 i un el dia 8 de desembre de 2021), 
i es va fer difusió a través dels grups de coordinació informals dels casals (ex.: grup Telegram 
de les Comunitats Catalanes a Europa).

Del 4 de desembre al 10 de gener, es van obtenir un total de 48 respostes provinents del 
personal gestor de 42 comunitats. 

o Es van rebre respostes per part de dos membres de l’equip directiu dels 6 casals 
següents: Orfeó Català Mèxic, Casal de Catalunya de París, Casa Nostra de Suïssa, 
Cercle Català d'Àlaba, Casal Català de Vancouver i Casal Català de Tromsø (Katalanere 
i Tromsø).

o Cal dir que una de les persones participants correspon al casal de Galícia, que en ser de 
recent creació, es troba encara en procés de ser reconegut per la Generalitat. 

Per tant doncs, queden representats el 40% dels casals catalans reconeguts (una mostra de 41 
d’un total dels 102 oficials). 

Per a l’anàlisi realitzada a l’informe, s’han inclòs les 48 respostes obtingudes de l’enquesta.
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1. ELS CASALS CATALANS I EL REPTE DIGITAL

1.1 Què són els casals catalans?
Els casals catalans, o “comunitats catalanes a l’exterior”, són el conjunt d’entitats privades que 
actuen com a punt de trobada dels catalans residents a l’exterior, a la vegada que promouen i 
difonen la cultura catalana als seus llocs d’origen. 

Oficialment, la població catalana resident a l’estranger es quantifica en 340.5145 segons dades 
del Padró d'habitants residents a l'estranger, un registre administratiu on consten les persones 
de nacionalitat espanyola (tant si és la seva única nacionalitat com si no) que viuen 
habitualment a l'estranger i el seu últim municipi d'inscripció és a Catalunya. De totes maneres, 
aquesta xifra és una aproximació del nombre real de catalans expatriats, doncs existeix molta 
emigració que no es registra el seu nou domicili a l’estranger. En paraules del Govern de la 
Generalitat, es tracta d’un col·lectiu de gairebé mig milió de persones, l’equivalent a la segona 
ciutat de Catalunya6.

El casal més antic, la Societat de Beneficència de Naturals i Descendents de Catalunya, es va 
fundar l’any 1840 a l'Havana (Cuba) “amb l'objectiu principal de donar ajut i suport a aquells 
catalans emigrats des de principis del segle XIX que es trobaven en situació de necessitat o 
precarietat.”7 Des d’aleshores s’han constituït més d’un centenar d’entitats arreu del món.

Il·lustració 2. Evolució històrica del nombre de casals catalans

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020
0

20

40

60

80

100

120

Amb seu física Sense seu física

Font: elaboració pròpia, a partir de dades del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

Aquestes entitats tenen formes legals diverses (associacions, organitzacions sense ànim de 
lucre, clubs, etc.) en funció de la normativa del seu lloc d’establiment. D’acord amb la Llei 
8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya les reconeix oficialment. Actualment hi ha 102 entitats oficialment reconegudes i en 
actiu arreu del món. 

5 https://www.idescat.cat/pub/?id=phre 
6 https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/416973/el-govern-posa-en-marxa-el-consell-de-la-catalunya-exterior-per-
intensificar-la-relaci-amb-la-comunitat-catalana-a-lestranger 
7 https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitats-catalanes 

https://www.idescat.cat/pub/?id=phre
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/416973/el-govern-posa-en-marxa-el-consell-de-la-catalunya-exterior-per-intensificar-la-relaci-amb-la-comunitat-catalana-a-lestranger
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/416973/el-govern-posa-en-marxa-el-consell-de-la-catalunya-exterior-per-intensificar-la-relaci-amb-la-comunitat-catalana-a-lestranger
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitats-catalanes/
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Il·lustració 3. Ciutats amb presència d’entitats catalanes

Font: Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

Aquestes entitats tenen aproximadament 12.517 persones associades, segons dades del 
Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. Per tant, la mitjana de membres per entitat és de 
123 persones. 

La gran majoria (94) són entitats social-culturals, però també existeixen: 

o 3 associacions d’empresaris-professionals: Associació Veneçolana d'Empresaris 
d'Ascendència Catalana (AVEAC), Club d'Empresaris Catalans a Mèxic (CEC), Clube 
Brasileiro-Catalao de Negocios

o 3 entitats d’estudis-acadèmiques: Associació Germano-Catalana, Instituto Brasileiro de 
Filosofia e Ciência "Raimundo Lúlio", North American Catalan Society (NACS)

o i 2 federacions: Casa Nostra de Suïssa, Federació Internacional d'Entitats Catalanes 
(FIEC).

Antigament els casals s’organitzaven a l’entorn d’una seu física on es podien trobar els 
membres per a les celebracions. En l’actualitat, la realitat és mixta: 48 dels 102 casals oficials 
(47%) no tenen seu física, per la qual cosa es pot parlar de “comunitats virtuals” (Il·lustració 2).

Les entitats solen estar gestionades per juntes directives de voluntaris que són elegits en 
assemblea pels socis membres.

A grans trets, el finançament d’aquestes entitats prové de:

o Quotes de persones associades

o Donacions individuals

o Ingressos derivats de les activitats organitzades (ex.: venda d’entrades, matrícules dels 
cursos de català)

o Subvenció per a les comunitats catalanes a l’exterior de la Generalitat de Catalunya8, 
gestionada pel Departament d'Acció Exterior i Govern Obert.

1.2 El repte digital

8 https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-comunitats-catalanes-a-lexterior
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La Generalitat dona suport als casals per a “potenciar la promoció i difusió de Catalunya arreu 
del món i com a punts de trobada dels catalans residents a l'exterior”9. A dia d'avui, es fa molt 
difícil imaginar com es pot assolir aquest objectiu sense l’ús de tecnologia. 

En efecte, els casals operen en un context de cultura digital i tecnologia que afecta directament 
voluntaris, membres i beneficiaris, i com aquests interactuen amb organitzacions i marques. Els 
casals han d’estar preparats i equipats per operar en aquest món. Tot i això, l’enquesta 
realitzada ens mostra que més de la meitat dels casals no tenen una estratègia digital (56% 
dels enquestats en estadi bàsic, curiosos i començant). Si bé la majoria no en té, un 29% dels 
enquestats considera que es troben en un estadi avançat. 

Il·lustració 4. En quin estadi consideres que us trobeu?

4%

25%

27%
15%

29% Bàsic
Curiosos
Començant
Progressant
Avançat

Font: elaboració pròpia

Molts casals encara operen amb els mètodes tradicionals, organitzant activitats, recaptant fons 
i creant comunitat com ho havien fet “tota la vida”. De fet, la major part d’enquestats (54%) 
admet no analitzar cap tipus de dades per informar la presa de decisions. Aquesta manera de 
fer els posa en risc d’obsolescència, allunyant-se de les expectatives canviants de la seva 
comunitat. 

9 https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitats-catalanes 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitats-catalanes


Reptes i oportunitats de la transformació digital per als casals catalans

11MU en Innovació i Transformació Digital

Il·lustració 5. Presa de decisions

54%
46%
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nostres dades per 
prendredecisions

Font: elaboració pròpia

A més a més, la manca d’una gestió responsable d’allò digital pot comportar seriosos riscos 
legals. A les respostes a l’enquesta s’observa una falta de protecció important pel que fa a la 
gestió de dades personals i als atacs de ciberseguretat: tan sols el 27% dels enquestats 
afirmen estar segurs de complir amb el reglament general de protecció de dades (GDPR), 
malgrat que un 67% recull dades personals (nom i dades de contacte).

Il·lustració 6. GDPR – Reglament General de Protecció de Dades

23%

50%

27%
Desconeixem el GDPR i les 
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Tenim alguna idea sobre 
com ens afecta el GDPR
Estem segurs que els 
processos que seguim 
compleixen amb el GDPR

Font: elaboració pròpia
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Il·lustració 7. Recollida de dades 
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Font: elaboració pròpia

Probablement la raó que explica aquesta falta de protecció és el desconeixement sobre els 
riscos dels ciberatacs i/o la percepció que els casals són entitats massa petites com per ser 
interessants als ulls dels ciber delinqüents: el 71% dels enquestats admeten no tenir prou 
coneixement sobre la ciberseguretat com per incloure el tema a les reunions de Junta.

Il·lustració 8. Quina afirmació descriu millor la vostra aproximació a la ciberseguretat?
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avaluat i sónuna de les 
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Font: elaboració pròpia

A part d’això, reptes que sovint es posen sobre la taula en trobades entre casals, com ara la 
dificultat de mobilitzar la comunitat/voluntaris, la càrrega administrativa en la sol·licitud de les 
subvencions o la falta de relleu generacional en la gestió, podrien beneficiar-se directament 
dels avantatges de la digitalització. 
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Un dels beneficis de la digitalització és la resiliència. Segons l’estudi sobre digitalització del 
Tercer Sector de TechSoup10, aquelles organitzacions sense ànim de lucre que tenien una 
estratègia digital molt ben definida van patir un impacte menys sever de la COVID. 

La tecnologia avança ràpidament, posant a la nostra disposició noves aplicacions i solucions de 
productivitat que no existien fa 10 o 20 anys. Si en els últims anys les maneres de comunicar-
se han canviat, la forma que tenen els casals de comunicar-se amb les seves comunitats 
també ha de canviar. Les xarxes socials han fet que comunicar-se sigui més fàcil i econòmic 
que mai. Els últims anys, Facebook ha facilitat en gran mesura la creació de comunitat dels 
catalans a l’exterior. De fet, segons dades del directori de comunitats catalanes a l’exterior, hi 
ha més casals que tenen presència a Facebook (80 casals, 78%), que no pas que tenen pàgina 
web (71 casals, 70%). 

Il·lustració 9. Grau de presència online dels casals catalans
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Instagram

Twitter
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Font: elaboració pròpia, a partir de dades del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

La complexitat del procés de digitalització pot espantar aquells casals que han començat a 
afrontar el repte. En definitiva, es tracta de canviar la cultura de l’organització i saber prioritzar 
entre la multitud de necessitats i opcions disponibles. Per aquesta raó, desenvolupar 
l’estratègia digital en equip és útil per superar reticències i resistència al canvi, i també per 
assegurar que l’estratègia es desenvolupi i implementi de manera informada. 

El benefici més compartit pels enquestats en ser preguntats sobre què es podria aconseguir 
amb més habilitats digitals és ampliar l’impacte dels casals, amb un 79% dels enquestats 
assenyalant-lo com a benefici. És rellevant que només una minoria de casals consideren que la 
digitalització els pot ajudar a aconseguir més recursos econòmics. 

10 https://techsoup.es/estudio-TechSoup-digitalizacion 

https://techsoup.es/estudio-TechSoup-digitalizacion
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Il·lustració 10. Què creieu que podríeu aconseguir si tinguéssiu més habilitats digitals?

Major presència entre la nostra comunitat

Atraure més finançament

Atraure més donacions

Dedicar menys temps a tasques administratives

Aconseguir més de les nostres dades

Relació més eficaç amb els voluntaris

Oferir millors serveis

Dur a terme la nostra estratègia més eficaçment

Donar suport a més gent

Millorar la nostra marca i reputació

Ampliar el nostre impacte

2%

19%

25%

31%

33%

35%

38%

40%

44%

46%

79%

Font: elaboració pròpia

Val a dir que la situació dels casals pel que fa al repte digital no és homogènia. Un cop 
analitzades les respostes de l’enquesta, es poden determinar 3 grups de casals en funció de la 
confiança que mostren els enquestats en l’ús d’eines digitals:
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Il·lustració 11. Classificació dels casals davant del repte digital

Classificació: Analògics Evolutius Innovadors

Nivell de 
maduresa digital

Curiosos/
Començant

Començant/
Progressant

Avançat

Autoavaluació 
d’habilitats 
digitals

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

Mitjana any de 
fundació

1962 1976 2000

Seu física Majoritàriament amb 
seu física

Mixt Majoritàriament 
comunitats digitals 
sense seu física

Exemples Sociedad de 
Beneficencia de 

Naturales de 
Cataluña (L’Havana)

Casal Català de 
Córdoba

Centre Català de 
Caracas

Centre 
Català de 

Luxemburg

Casal Català 
de 

Vancouver

Associação 
Cultural 

Catalonia 
(Sao Paolo)

Casal Català del 
Quebec (Montreal)

Casal Català de Nova 
Gal·les del Sud (Sidney)

Casal Català de 
Guayaquil

Font: elaboració pròpia

1.3 Barreres a la digitalització 
La transformació digital és un repte pels casals catalans que cal afrontar tant per evitar riscos, 
com per beneficiar-se dels avantatges de la tecnologia digital. Aleshores, com és que estan tan 
endarrerits en aquest procés? Quines són les barreres a la digitalització dels casals?

1.3.1. Lideratge, cultura i habilitats

Els casals catalans són entitats sense ànim de lucre liderades majoritàriament per voluntaris, 
tractant-se d’una gestió amb un baix nivell de professionalització. Els voluntaris no 
necessàriament compten amb una formació o experiència professional que els ajudi a 
desenvolupar la seva tasca. 

La realitat dels casals és diversa, però en alguns casos es tracta d’equips on no hi ha hagut 
relleu generacional i amb falta d’habilitats tecnològiques. 

Dues terceres parts dels enquestats (66%) identifiquen la manca de lideratge/cultura/habilitats 
com a barrera principal11.

11 Respostes que inclouen com a mínim una de les respostes següents: Ens falten habilitats o coneixements digitals; No 
som prou àgils; La nostra cultura ha de canviar; Manca de lideratge; No sabem per on començar ni com arribar-hi
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En ser preguntats sobre les barreres a l’explotació del canal digital, la barrera més compartida 
ha estat la manca d’habilitats o coneixements digitals, que ha estat identificada per gairebé la 
meitat dels enquestats (46%). 

A més a més, en preguntar quin suport agrairien per part de la Generalitat, la meitat dels que 
van respondre la pregunta (13 sobre 26) van demanar “formació”. 

Il·lustració 12. Quines són les barreres principals per treure el màxim partit del canal 
digital?
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Font: elaboració pròpia

En la mateixa línia, l’autoavaluació dels enquestats en habilitats tecnològiques és generalment 
baixa. Probablement reforçades per l’època de pandèmia, les habilitats digitals bàsiques (e-
mail, videoconferències) i les eines per a la comunicació interna són on més còmodes se 
senten els gestors, amb més del 80% dels enquestats considerant que tenen un nivell correcte 
o excel·lent. A l’extrem oposat, les autoavaluacions per l’anàlisi avançada de dades o la 
ciberseguretat són molt baixes, amb menys d’un 25% considerant tenir-ne un nivell correcte.  
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Il·lustració 13. Quin és el nivell de la vostra Junta en les habilitats següents?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

dades (ús de dades web o estadístiques per a planificar la vostra oferta)
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per a la comunicació interna

bàsiques (e-mail, videoconferències)

Excel·lent Correcte Pobre N/A

Font: elaboració pròpia

Així doncs, els gestors dels casals són conscients d’una manca d’habilitats i coneixements 
digitals que els impedeix aprofitar l’onada digital: fins a un 87% dels enquestats afirma 
necessitar suport en el procés de transformació digital dels seus casals. És un bon punt de 
partida que un volum tant elevat de casals siguin conscient d’aquesta necessitat de suport: una 
de les maneres com les entitats fan grans millores en el terreny digital és involucrant un 
assessor extern12.

Il·lustració 14. Necessiteu suport en el vostre procés de transformació digital?

88%

13%

Sí
No

Font: elaboració pròpia

Existeixen recursos de suport a la digitalització de les organitzacions sense ànim de lucre a 
Catalunya, però generalment estan restringits a entitats que hi estan registrades. Així doncs, 
per la seva naturalesa internacional, els casals catalans en queden al marge. Alguns exemples 
són:

12 https://www.digitalcandle.org.uk/faqs 

https://www.digitalcandle.org.uk/faqs
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o Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) 
(https://voluntariat.gencat.cat/dgacc): el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
a través de la DGACC, du a terme diversos programes que treballen per a la promoció 
de l’associacionisme i el voluntariat.

o Xarxanet (https://xarxanet.org): projecte del Departament de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya que ofereix notícies i recursos per a les entitats i el voluntariat.

o Voluntaris, Federació Catalana de Voluntariat Social (https://voluntaris.cat): xarxa 
d’entitats sense afany de lucre que treballa pel foment, la promoció i el reconeixement 
del voluntariat social a Catalunya. 

o Fundesplai, Fundació Catalana de l’Esplai (https://fundesplai.org/ca): iniciativa sense 
ànim de lucre que treballa a favor dels infants, els joves, les famílies i el Tercer Sector 
des dels àmbits educatiu, social i mediambiental.

o Colectic (http://colectic.coop): projecte cooperatiu sense ànim de lucre que treballa per la 
inclusió, l’autonomia i l’apoderament de les persones i les comunitats als àmbits social, 
laboral i tecnològic; tot entenent i utilitzant la tecnologia com una eina de participació i 
transformació social.

o Fundacio.cat (http://fundacio.cat): entitat privada sense ànim de lucre amb l’objectiu de 
promoure tota mena d'activitats relacionades amb la creació, gestió i control del registre 
del nom de domini .cat i, en general, de la promoció de la llengua i la cultura catalanes a 
l'àmbit d'Internet i de les noves tecnologies de la informació.

Exemple: Assessoria digital gratuïta pel Tercer Sector a Digital Candle13

Digital Candle (www.digitalcandle.org.uk) és un servei gratuït per a entitats sense ànim de 
lucre britàniques que volen una trucada d'una hora amb un expert digital. Les entitats 
poden rebre assessorament sobre qualsevol aspecte digital (ex.: estratègia digital, 
Google Ads, esdeveniments online, xarxes socials, etc.). Omplint un formulari amb 
informació bàsica (nom, e-mail, nom de l’entitat, pregunta i localització), el servei 
connecta l’entitat amb un expert en el termini de 24 hores. 

A octubre de 2021, el servei comptava amb 443 experts i s’havien connectat més de 751 
entitats. 

El servei està coordinat per l’agència de màrqueting digital Platypus Digital i Catalyst, la 
xarxa que ajuda la societat civil britànica a fer créixer les seves habilitats i processos 
digitals. 

13 https://www.digitalcandle.org.uk 

https://voluntariat.gencat.cat/dgacc
https://xarxanet.org
https://voluntaris.cat/
https://fundesplai.org/ca
http://colectic.coop/
http://fundacio.cat
http://www.digitalcandle.org.uk
https://www.digitalcandle.org.uk
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1.3.2. Recursos econòmics i humans

El 44% dels enquestats va mencionar la falta de recursos (econòmics o humans) com a barrera 
principal per a aprofitar el canal digital. 

La falta de fons per invertir va ser citada com a barrera per un terç dels enquestats (Il·lustració 
12). A més a més, si bé no era una de les opcions a la pregunta, el 10% dels enquestats va 
voler mencionar específicament la falta de temps com a barrera principal. 

Actualment els casals reconeguts per la Generalitat tenen a la seva disposició la subvenció 
anual per a les comunitats catalanes a l’exterior que finança despeses de 5 tipus:

“a) Línia de funcionament ordinari

b) Línia d'activitats de promoció i difusió de Catalunya

c) Línia d'ensenyament de les llengües catalana i occitana

d) Línia de programes d'ajuts socials per a membres de comunitats catalanes a l'exterior

e) Línia de suport per a infraestructures i equipaments de les comunitats catalanes a 
l'exterior amb seu de propietat, lloguer o altres tipus de tinença de la seu” 14.

La línia de funcionament ordinari seria la que encaixaria més bé amb despeses de naturalesa 
tecnològica que no estiguin estrictament relacionades amb una activitat organitzada. Així 
doncs, els casals (encara que mencionin la falta de fons) tècnicament poden utilitzar la 
subvenció ja disponible per tal d’avançar en el seu procés de transformació digital. 

La falta de temps és un obstacle habitual, sobretot quan la responsabilitat digital representa un 
“a més a més” de les tasques que ja desenvolupen els gestors que no deixen de ser voluntaris. 
La manera que tenen els casals d’organitzar-se pel que fa a la responsabilitat digital és diversa, 
però el més habitual (42%) és que un dels membres de la Junta ho lideri com a part del que fa 
o a més a més de la seva tasca principal. El segon tipus d’organització més habitual (23%) és 
tenir un líder digital dedicat, i el 17% dels enquestats afirma que tots els membres de la Junta 
tenen responsabilitats digitals. 

Il·lustració 15. Com us organitzeu en termes de responsabilitat digital? 
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17%

42%

23%

2%

6%

No tenim ningú que impulsi el digital
Tots tenim responsabilitats digitals
Tenim algú líder en digital com a part del que 
fa o a més a més de la seva tasca principal
Tenim un líder digital dedicat
No ho sé
Altres

Font: elaboració pròpia

14 https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-comunitats-catalanes-a-lexterior

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-comunitats-catalanes-a-lexterior
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Per entitats tan petites (amb una mitjana de 123 membres per casal) la inversió (tant 
econòmica com en recursos humans) pot semblar sobredimensionada; un argument més a 
favor de les sinergies que sorgeixen de la compartició de recursos entre casals. 

1.3.3. Coordinació entre casals

Una altra barrera a la digitalització és la falta de coordinació entre casals. Si bé els casals tenen 
una missió i idiosincràcia similar, actualment els casals operen força aïlladament i no es 
produeix una transferència de coneixement efectiva. Així doncs, no s’estan aprofitant les 
economies d’escala entre casals que estant duent a terme activitats similars.

El nivell de coordinació entre casals que ofereix el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert 
és baix. Fins ara, el suport que s’ha ofert des de la Generalitat ha estat eminentment financer, 
consistint essencialment en la gestió de la subvenció a les comunitats catalanes a l’exterior. 
Per ara, no s’han explotat altres vies de suport com per exemple potenciar la coordinació entre 
casals. 

En aquesta línia, el desembre de 2021 es va donar el tret de sortida al Consell de la Catalunya 
Exterior, que té l’objectiu d’intensificar la relació amb la comunitat catalana que viu a 
l’estranger. El Consell és l’òrgan de consulta i participació dels catalans i catalanes que viuen a 
l’exterior en les polítiques publiques de la Generalitat. Les seves funcions són assessorar, 
elaborar informes i fomentar les relacions entre els catalans i catalanes a l’exterior, el Govern i 
les institucions del país. El Consell inclou 21 vocalies amb representants de diferents àmbits de 
la Generalitat, la comunitat a l’exterior (sobretot casals) i altres institucions que treballen arreu 
del món. Properament s’estructurarà en grups de treball encaminats als objectius que s’acordin 
conjuntament. 

Per altra banda, existeix la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC). Un dels seus 
objectius és “potenciar els treballs i les activitats de totes les associacions, entitats i casals 
integrats a la Federació, i crear tota mena de sinergies que facin més eficaç l'acció de les 
entitats que en són membres”15. A part d’una forta feina de representació al voltant del dret a 
vot dels catalans a l’exterior, des de la FIEC lideren algunes activitats en xarxa, com per 
exemple:

o "La FIEC t'ho explica": un magazine quinzenal informatiu de la Federació Internacional 
d'Entitats Catalanes (FIEC), produït amb la col·laboració de Ràdio Amèrica Barcelona i 
IRTV del Casal Català de Guayaquil. S'emet el segon i quart dilluns de cada mes per 
Ràdio Amèrica Barcelona i es pot escoltar a través de Spotify com a podcast

o Concurs literari dels Casals Catalans d’Europa

o Concerts organitzats en xarxa (ex.: concert d’havaneres a casa el 2020)

A dia d’avui no existeix cap iniciativa a nivell de digitalització o tecnologia.

Des del març de 2020 arran del confinament existeix una nova iniciativa, “Casals en Xarxa”16. 
Fundat pels 3 casals d’Equador, vol ser un paraigües dels casals al món, desenvolupant 
programes entre qualsevol casal en cooperació amb qualsevol altre casal i per a tots els casals. 
L’esperit d’aquesta iniciativa és molt interessant donat que de la cooperació de diversos casals 
es creen continguts rellevants per a tots els casals que es difonen a través de Zoom, Youtube 
Live i Facebook Live. Un total de 13 entitats apareixen llistats a la pàgina web com a part de 
Casals en Xarxa, amb una forta presència de casals del continent americà. La seva oferta 
consisteix en els programes següents:

15 https://www.fiecweb.cat/qui-som 
16 http://casalsenxarxa.cat/ 

https://www.fiecweb.cat/qui-som
http://casalsenxarxa.cat/


Reptes i oportunitats de la transformació digital per als casals catalans

21MU en Innovació i Transformació Digital

o Qui Som: xerrades per conèixer les històries personals de catalans al món 

o Punt de Trobada: entrevistes a professionals catalans rellevants en diferents àmbits 
econòmics/culturals

o Xocolata i Contes: música en català per a la mainada

o Diálogos para el mañana: entrevistes a personatges rellevants a l’estranger

o Global Cat: trobades internacionals d’alumnes de català. 

Il·lustració 16.  Mapeig d’agents coordinadors

Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya

Consell de la Catalunya Exterior

Federació Internacional d’Entitats Catalanes

Casals en Xarxa

Font: elaboració pròpia

De forma resumida, les vies de comunicació entre casals són les següents: 

o Vies de comunicació gestionades pels casals:

o Trobades presencials anuals entre els casals del mateix continent

o Grups de Telegram o Whatsapp per casals del mateix continent

o Comunicació entre els casals que formen part de la iniciativa “Casals en Xarxa”

o Vies de comunicació gestionades pel Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

o Grup privat “Comunitats Catext” amb suport plataforma Teams 

o Llista de distribució e-mail de la Generalitat als casals

o Comunicació facilitada per la FIEC

o Assemblees obertes de membres
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o El magazín setmanal sobre la diàspora “La FIEC t’ho explica”

o Grup Telegram de la FIEC

o Comunicació via e-mail per part de la FIEC

A part d’aquestes vies, existeixen altres canals o mitjans de comunicació utilitzats pels catalans 
a l’exterior, com per exemple:

o Exterior (https://exterior.cat), “el portal que explica què fa Catalunya al món” 

o Ràdio Amèrica Barcelona (http://www.rab.cat), “la ràdio de la Catalunya exterior”

o Catalans al món (https://catalansalmon.com), “un projecte per muntar una xarxa mundial 
de pàgines webs per a posar en contacte els catalans que viuen per tot el món, de 
manera ràpida, eficient i de franc”.

Sigui com sigui, la major part de casals perceben una falta de comunicació entre casals: el 71% 
dels enquestats creuen que no n’hi ha prou.

Il·lustració 17. Creieu que hi ha prou comunicació entre casals?

29%

71%

Sí
No

Font: elaboració pròpia

https://exterior.cat/
http://www.rab.cat
https://catalansalmon.com/
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2. OPORTUNITATS D’INNOVACIÓ
En aquest apartat es descriuen oportunitats que poden inspirar els casals per avançar en el seu 
procés de digitalització. S’han classificat en 3 àrees:

o Xarxa: comunicació entre casals

o Comunitat: comunicació entre un casal i els seus membres

o Operacions: gestió interna d’un casal.

La iniciativa per encapçalar un projecte en qualsevol d’aquestes línies pot provenir dels casals 
de forma individual o bé d’un organisme coordinador com la Generalitat o la FIEC que el motivi. 
En tot cas, són projectes/oportunitats que s’emmarcarien dins del procés de transformació 
digital i que poden representar un salt en la productivitat dels casals.

Il·lustració 16. Esquema àrees d’innovació

Font: elaboració pròpia

2.1. Xarxa: Sinergies entre casals catalans
Tal com s’ha comentat a l’apartat 1.3 Barreres a la digitalització, existeix una falta de 
coordinació entre casals que dificulta l’aprofitament dels avantatges del canal digital. Adreçar 
aquesta barrera fomentant els efectes de xarxa entre els casals representa una font d’innovació 
immediata. A continuació es detallen possibles iniciatives encarrilades a aprofitar sinergies 
entre casals. 
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2.1.1. Distribució de bones pràctiques

D’entre la xarxa de casals, existeixen iniciatives molt interessants que s’apalanquen en eines 
tecnològiques. En són exemples la botiga online del Casal Català de Nova Gal·les del Sud, l’ús 
de software financer de Catalans UK (Quickbooks) o els cursos de català online del Cercle 
Català del Quebec (Zoom, Moodle i H5P). Malauradament, però, la resta de casals difícilment 
s’assabenten d’aquests casos d’èxit, donat que les bones pràctiques no es comparteixen de 
forma sistemàtica. 

L’èxit d’una iniciativa en aquesta línia és probable, donat l’elevat interès a priori: un 94% dels 
enquestats voldrien conèixer bones pràctiques d’altres entitats pel que fa a l’ús d’eines 
tecnològiques.

Il·lustració 18. Estaríeu interessats en conèixer bones pràctiques d’altres entitats pel que 
fa a l’ús d’eines tecnològiques?

94%

6%

Sí
No

Font: elaboració pròpia

Aquesta seria una manera de fer créixer els coneixements i habilitats dels gestors des casals, 
aprofitant el talent i experiència dels mateixos casals, sense necessitat de recórrer a experts 
tercers (proveïdors o consultors tecnològics). A partir d’una petita recerca sobre les iniciatives 
dutes a terme pel casal, es podria seleccionar un casal per cas d’èxit relacionat amb una 
temàtica tecnològica i programar una sèrie de continguts, de l’estil: 

Tecnologia relacionada amb la bona pràctica Casal a presentar el cas d’èxit

Eines de productivitat al cloud (ex. Office 365, G Suite) Stuttcat e.V. Verein der Freunde 
Kataloniens in Stuttgart

Eines de comunicació d'equips (ex. Slack, Microsoft 
Teams)

Associação Cultural Catalonia

Xarxes socials Centre Català de Luxemburg

Campanyes e-mail (ex.: Mailchimp) Casal Català de Brussel·les

Donacions o pagaments online (ex.: JustGiving, Stripe, 
PayPal)

CatalansUK

Base de dades (CRM) Casal Català del Quebec

Esdeveniments online / Webinars / Streaming en directe Casal Català de Guayaquil

Dades sobre l'ús de la web (ex.: Google Analytics) Casal Català de Costa Rica

SEO Casal Català de Galícia
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Hi ha múltiples formes de compartir bones pràctiques, com per exemple: 

o Butlletins periòdics

o Vídeos enregistrats pels mateixos casals

o Webinar periòdic

o Pàgina web tipus repositori dedicada a publicar casos d’ús

Abans de fer el llançament de programa es podria fer una enquesta als gestors dels casals per 
temptejar quin seria el format preferit i procurar tenir el major nombre de participants possible.

Exemple: Service recipes de Catalyst17

Catalyst és una xarxa que ajuda la societat civil del Regne Unit a fer créixer les seves 
habilitats i processos digitals. Connecten organitzacions benèfiques i organitzacions de 
suport amb els millors recursos i serveis gratuïts per facilitar la digitalització. Aquesta 
xarxa està impulsada per CAST, una organització sense ànim de lucre britànica dedicada 
a ajudar entitats a utilitzar la tecnologia digital per al bé social. 

Una de les iniciatives de Catalyst és la plataforma Service recipes for charities, una 
pàgina on les organitzacions sense ànim de lucre comparteixen les seves iniciatives 

17 https://recipes.thecatalyst.org.uk/ 
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digitals exitoses per tal que altres s’hi puguin inspirar. Per cada cas d’ús, es detallen:

o Resum de la iniciativa

o Software i eines utilitzades

o Passes de la recepta

o Consells

o Riscos

o Informació de contacte

Exemples de receptes:

o Disseny d’un servei per connectar gent amb interessos similars per poder fer un 
cafè (presencialment o virtual). Eines utilitzades: Typeform, GitHub, Directus

o Programació d’un mapa dinàmic. Eines utilitzades: Mapbox, Sendgrid

o Creació d’un programa de webinars. Eines utilitzades: Zoom

2.1.2. Plataforma de gestió compartida

Una de les últimes tendències tecnològiques és la disponibilitat d’eines que permeten 
programar sense codi (low-code development technologies). Això significa que els equips 
poden dissenyar el seu propi software sense necessitat de tenir programadors. Com que 
aquestes plataformes no requereixen perfils experts per programar-les, poden ser un molt bon 
aliat per als gestors dels casals que vulguin compartir solucions d’una forma àgil. 

Aquests softwares que els mateixos equips poden programar poden resoldre necessitats dels 
casals com per exemple:

o Gestió de projectes

o Gestió de voluntaris

o Relació amb socis (CRM)

o Gestió de proveïdors (ex.: músics catalans)

o Programació de continguts

o Planificació d’activitats

o Gestió de subvencions

o Automatització de processos

Per exemple, un casal podria crear un workflow per enviar recordatoris personalitzats als socis 
a qui els toca renovar la quota. Aquells casals que ho desitgessin, podrien utilitzar la mateixa 
plantilla i utilitzar-ho per als seus membres. 

Val a dir que una plataforma de gestió programable és una solució útil per a la creació de xarxa 
entre casals, però també per a casals de forma individual, si bé els beneficis que se’n trauran 
seran menors, ja que un dels beneficis principals d’una plataforma compartida és la major 
comunicació i col·laboració entre equips.

Existeixen múltiples eines com per exemple Asana (www.asana.com), Monday 
(www.monday.com) o Notion (http://notion.so). 

Exemple: La plataforma Monday i les oficines internacionals d’ACCIÓ

ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, 

http://www.asana.com
http://www.monday.com
http://notion.so
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compta amb una xarxa de 40 oficines internacionals. Per a coordinar aquesta xarxa, des 
de l’any 2020 s’utilitza Monday, una plataforma al núvol que permet als usuaris crear les 
seves pròpies aplicacions i programari de gestió del treball. 

Els mateixos treballadors de les oficines van ser els encarregats de programar la 
plataforma per tal que encaixés amb els seus processos de negoci. L’oficina de Londres 
va liderar el disseny inicial i després un grup reduït d’oficines seleccionades van adoptar la 
plataforma per tal de proposar-hi millores. 

Gràcies a la implementació de la plataforma, s’han facilitat la comunicació entre equips, la 
transparència, la satisfacció dels clients, l’automatització de processos, la motivació del 
personal en la consecució d’objectius, la gestió de projectes compartits entre oficines i la 
transferència de coneixement, entre d’altres.

A dia d’avui, els mateixos equips segueixen fent millores al software constantment i de 
forma orgànica, sense necessitat d’involucrar experts tecnològics ni seguir burocràtics 
processos de licitació. D’aquesta manera, totes les oficines es poden beneficiar dels 
progressos d’aquells equips més innovadors i proactius amb l’eina.

2.1.3. Recursos tecnològics compartits
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Les empreses que volen ser competitives en l’economia global s’estan apalancant en un tech 
stack de software de tercers per reforçar els seus processos de negoci. Ara bé, per un petit 
casal, l’accés a la tecnologia pot representar una inversió massa costosa. En efecte, la falta de 
recursos econòmics per invertir va ser citada com a barrera a la digitalització per un terç dels 
enquestats (Il·lustració 12).

Les necessitats tecnològiques de les comunitats catalanes a l’exterior, sobretot les de tipus 
social-cultural, són força similars. Una manera d’accelerar la digitalització dels casals és 
facilitant als casals l’accés a recursos tecnològics.

Dins de la pàgina web “Recursos per a la gestió” del Departament d’Acció Exterior i Govern 
Obert, existeix un apartat “Comunicació, tecnologies de la informació i xarxes socials”18 que 
redirigeix a recursos externs. A part d’haver quedat força obsolet, no s’hi inclouen recursos 
tecnològics. Per la seva banda, el grup privat “Comunitats Catext” de Microsoft Teams que es 
va crear el febrer de 2020 sembla una eina més eficaç per a la tasca ja que s’actualitza amb 
més freqüència pels equips del Departament. Tot i així, actualment no hi ha cap apartat dedicat 
a la digitalització o tecnologia.

Per exemple, amb l’esclat de la pandèmia, el 66% dels enquestats van començar a oferir 
activitats/serveis online. De sobte, un software de videoconferències tipus Zoom es va convertir 
en imprescindible pels casals. De ben segur, molt casals es van veure amb la necessitat de 
contractar una llicència, encara que fos per organitzar un sol webinar. Un casal de forma 
individual potser es podrà permetre una llicència Zoom Meetings Pro (139,90 € anuals), però 
difícilment considerarà una llicència Zoom Webinar (642€) o Zoom Events (828 € anuals)19 que 
permetrien funcionalitats més atractives per les comunitats d’usuaris. Però: i si els casals 
compartissin una llicència? 

Això mateix passa amb altres softwares que poden ser molt útils per a la gestió d’un casal, com 
ara Mailchimp per a l’e-mail marketing, Canva per al disseny gràfic o Docusign per a les 
signatures digitals. Sovint els casals utilitzen les versions gratuïtes d’aquests softwares, tot i 
que podrien estar interessades en funcionalitats més complexes incloses en les versions de 
pagament.

A part de l’accés a llicències o negociació de descomptes per als casals, hi ha altres recursos 
tecnològics a compartir que poden ser interessants per aconseguir condicions favorables, com 
per exemple: 

o un servei de community management

o un servei de vigilància tecnològica

o un servei de consultoria en innovació per organitzar focus groups amb usuaris 

o el desenvolupament/manteniment de pàgines web.

18 https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitats-
catalanes/recursos-per-a-la-gestio/comunicacio-tecnologies-de-la-informacio-i-xarxes-socials/ 
19 https://zoom.us/pricing/webinar 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitats-catalanes/recursos-per-a-la-gestio/comunicacio-tecnologies-de-la-informacio-i-xarxes-socials/
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitats-catalanes/recursos-per-a-la-gestio/comunicacio-tecnologies-de-la-informacio-i-xarxes-socials/
https://zoom.us/pricing/webinar
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Exemple: El catàleg tecnològic de TechSoup per a entitats del tercer sector20

TechSoup és una organització sense ànims de lucre amb la missió d’ajudar entitats del 
tercer sector en el seu procés de transformació digital, posant al seu abast la tecnologia 
de les empreses líders a preus molt més econòmics. TechSoup Global Network té 
divisions a molt països del món. TechSoup Spain, per exemple, dona servei a les entitats 
sense ànim de lucre espanyoles, negociant condicions favorables per a les entitats que 
s’hi associen (de forma gratuïta) amb els grans proveïdors tecnològics. A la seva web 
publiquen un catàleg d’eines tecnològiques amb descomptes.

A continuació es reprodueix la llista del software més sol·licitat per part de les entitats del 
tercer sector a través de TechSoup Spain l’any 202121:

1- Google Ad Grants

2- Microsoft Office 2021

3- Windows 11

4- Adobe Premiere & Photoshop Elements

5- Bitdefender

6- Adobe Acrobat Pro

7- Docusign

8- Zoom

9- Cisco

10- Asana

20 https://techsoup.es/ 
21 https://techsoup.es/content/top-10-donaciones-TS-2021 

https://techsoup.es/content/top-10-donaciones-TS-2021
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2.2. Comunitat: Relació del casal amb els seus usuaris
De la comunicació entre els casals i els seus usuaris en els respectius països en poden sorgir 
un gran nombre de projectes d’innovació. Això és així gràcies al gran nombre d’eines software 
per a la comunicació i el màrqueting digital i per la gran font d’idees que poden representar les 
comunitats d’usuaris. A continuació es detallen possibles projectes per fomentar la innovació a 
partir del diàleg entre casal i usuaris.

2.2.1. Esdeveniments online

L’esclat de la pandèmia del COVID-19 va forçar els casals a canviar la manera de dirigir-se als 
seus usuaris. D’un dia per l’altre, es van haver de cancel·lar calçotades i els casals van haver 
de replantejar com aportar valor a les seves comunitats, però des de casa. L’impacte més 
compartit entre els casals (dos terços dels enquestats) va ser el llançament d’activitats i serveis 
virtuals. La iniciativa “Casals en Xarxa”, per exemple, és també fruit de la primera onada de la 
pandèmia.

Il·lustració 19. La pandèmia ha impactat la vostra oferta d’activitats/serveis d’alguna de 
les maneres següents?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

erquè no teníem les habilitats, el personal o la tecnologia per oferir-los online

erquè sentim que serien menys valuosos online

17%

19%

25%

25%

33%

67%

Font: elaboració pròpia
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Els avantatges dels actes virtuals són: 

o Superar les limitacions geogràfiques: de sobte, els casals poden incloure públics 
allunyats de les ciutats o crear contingut que pot ser consumit per públics d’altres 
geografies

o Incrementar l’impacte facilitant l’accés a públics locals que d’altra manera no accedirien a 
l’oferta del casal

o Reduir costos de viatge i altres despeses d’organització

o Aconseguir la participació de col·laboradors de difícil accés.

Per les entitats del Tercer Sector, aquests beneficis són cabdals, ja que persegueixen ampliar 
l’impacte social de la seva activitat. Resulta sorprenent doncs que el 79% dels enquestats 
consideri que pot ampliar el seu impacte a través digital (Il·lustració 10), però tot i així, només el 
15% estigui organitzant esdeveniments online amb freqüència.  

Il·lustració 20. Quan feu servir les eines següents?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SEO

Dades sobre l'ús de la web (ex.: Google Analytics)

Base de dades (CRM)

Esdeveniments online / Webinars / Streaming en directe

Eines de comunicació d'equips (ex. Slack, Microsoft Teams)

Consultes online (ex.: xat en directe)

Eines de productivitat al cloud (ex. Office 365, G Suite)

Pàgina web adaptada per a mòbil

Donacions o pagaments online (ex.: JustGiving, Stripe, PayPal)

Reserves online

Campanyes e-mail (ex.: Mailchimp)

Video conferència

Xarxes socials

Sovint De vegades Ocasionalment Mai

Font: elaboració pròpia
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És preocupant des d’un punt de vista de l’impacte i també des del punt de vista econòmic. 
L’informe de Blackbaud sobre el fundraising al Regne Unit el 202122, confirma que en el context 
actual de pandèmia, les entitats benèfiques que estan perdent ingressos són aquelles que 
depenen més dels esdeveniments presencials. 

Sens dubte, les activitats online són una tendència post-pandèmica que ha arribat per quedar-
se, també pels casals catalans. És essencial doncs que els casals estiguin preparats per poder 
organitzar esdeveniments online còmodament d’ara endavant. Equipats amb un bon suport 
tecnològic, només cal afegir creativitat per idear nous formats i aprofitar les possibilitats que 
ofereix el canal online. 

Existeixen múltiples solucions tecnològiques per a oferir esdeveniments virtuals, com ara:

o Plataformes de videoconferència, com Zoom (http://events.zoom.us) o Microsoft Teams 
(www.microsoft.com/en-gb/microsoft-teams) 

o Software específic per esdeveniments virtuals i networking, com Remo (www.remo.co) o 
Hopin (www.hopin.com) 

o Les mateixes xarxes socials (Youtube, Instagram, Facebook)

Exemple: El festival Catalonia Sound

En resposta a l’esclat de la pandèmia, el casal de 
Londres, CatalansUK, va llançar un nou format de 
festival musical. Durant deu setmanes, de Sant 
Jordi fins a Sant Joan, el Catalonia Sound va 
convidar deu artistes catalans, que van oferir 
concerts de 45 minuts setmanalment. El 2020 va 
distribuir-lo en directe a través del compte 
Instagram del casal, i el 2021 a través de Zoom i 
Youtube (quedant així disponibles a demanda). 

De sobte, catalans al Regne Unit residents fora de 
la ciutat de Londres van poder accedir a les 
activitats organitzades pel casal. En moments de 
distanciament social, es va aconseguir dinamitzar la 
comunitat catalana al Regne Unit, fer créixer els 
seguidors del canal d'Instagram del casal, promoure 
les activitats virtuals i crear contingut cultural per 
compartir a xarxes. 

2.2.2. Design Thinking

En ser demanats sobre les habilitats digitals, un terç dels enquestats diuen tenir un nivell pobre 
en el coneixement del digital i com aplicar-lo (Il·lustració 13). A més a més, el 43% creuen que 
han de saber més sobre com el seu públic utilitza el digital, mencionant-ho com a barrera 
principal al seu procés de digitalització (Il·lustració 12). Aquest és un punt de partida excel·lent, 
ja que admetre la falta de coneixement sobre l’usuari és una actitud essencial per al 
desenvolupament de nous productes o serveis (digitals o analògics). El pas següent és 
preguntar o investigar l’usuari.

22 https://cms.blackbaudcdn.net/media/docs/default-source/bbe-documents/bbe-resources/ebooks/the-status-of-uk-
fundraising---2021-benchmark-report-final.pdf?sfvrsn=6199d03_10 

http://events.zoom.us
http://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-teams
http://www.remo.co
http://www.hopin.com
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De l’enquesta es desprèn que la major part de casals se serveixen de les interaccions 
obtingudes a través de les xarxes socials per desenvolupar o millorar la seva oferta. El 
feedback més important que reben de la seva comunitat és a través dels comentaris, posts i 
missatges directes a xarxes socials, doncs dos terços dels enquestats van afirmar que aquest 
és l’enfocament que utilitzen. La resta de mètodes, com ara anàlisi de l’ús de xarxes/web o els 
tallers presencials, són utilitzats en menor mesura. 

Il·lustració 21. Quin dels enfocaments següents feu servir per entendre les necessitats 
dels vostres usuaris per desenvolupar o millorar els vostres serveis?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Desenvolupament de "user personas"

Testing controlat (A/B)

Mapeig d'experiència d'usuari

Mètriques de la pàgina web (ex.: visites úniques, temps a la pàgina)

Enquestes de feedback online

Estratègia de contingut

Anàlisi de l'ús de la pàgina web (Web Analytics)

Focus groups / Tallers presencials

Anàlisi de l'ús de les xarxes socials (Facebook Insights / Twitter stats)

Participació a les xarxes socials (comentaris, posts, missatges directes)

4%

15%

21%

21%

25%

25%

25%

67%

Font: elaboració pròpia

En aquesta línia, un projecte interessant per als casals seria l’aplicació del Design Thinking. El 
Design Thinking és una metodologia centrada en l’usuari i orientada a l’acció que té per 
objectiu generar solucions d’acord amb problemes detectats en un determinat marc de treball.

L’aplicació d’aquesta metodologia al funcionament dels casals seria un projecte més de 
transformació cultural que no pas purament tecnològic, però representa la transició cap a un 
model organitzacional àgil, d’experimentació, que escolta i s’adapta a l’usuari. 

Tractant-se d’un públic no expert en el digital, tindria sentit organitzar tallers amb suport expert 
per tal que els gestors dels casals aprenguessin el mètode de Design Thinking a la pràctica. 
Durant els tallers, els gestors dels casals idearien noves solucions digitals involucrant les seves 
comunitats: fent investigació seguint un procés de disseny amb els usuaris/membres i després 
ràpidament testejant prototips senzills de baix cost. 

Probablement, seguint aquest mètode, descobririen necessitats de les seves comunitats que no 
s’estan cobrint i on el casal podria fer una contribució molt interessant. Actualment els casals 
estan molt orientats a l’organització d’activitats: però, podrien aportar valor a les comunitats de 
catalans a l’exterior d’alguna altra manera? 

O poden canviar el seu model de negoci per no dependre de les subvencions o les donacions? 
L’aplicació del Design Thinking pot ajudar els casals també a descobrir la seva font d’ingressos 
natural. Segons Janus23, la nova generació d’innovadors socials està demostrant que 
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l’experimentació, més que no pas la diversificació de fonts d’ingressos, és la millor manera per 
mitigar riscos quan es desenvolupa el model d’ingressos d’una entitat sense ànim de lucre. 

Per què trencar-se el cap en com fer quelcom nou si és possible demanar-ho als membres 
directament? Tenir un grup d’usuaris a qui es puguin fer aquest tipus de preguntes és 
extremadament útil, així com poder fer enquestes ràpides. Els casals s’han d’entrenar en la 
iteració. 

Aquesta cultura de prototipatge ràpid de ben segur contribuirà a l’èxit dels nous 
productes/serveis digitals d’aquells casals que n’estan desenvolupant de nous (17% dels 
enquestats; 

Il·lustració 19), però sobretot facilitarà que nous casals s’animin a iniciar projectes digitals.

2.2.3. E-mail marketing

L’e-mail marketing és l'acció d'enviar correus electrònics als usuaris amb un propòsit específic, 
ja sigui vendre productes, conscienciar, recaptar fons o promocionar un esdeveniment. Si bé té 
la fama de ser la forma de màrqueting més popular i amb major retorn en la inversió, només un 
35% dels enquestats envia butlletins de forma periòdica i el 56% fa campanyes via e-mail. Així 
doncs, encara queda un gran recorregut de millora pel que fa a l’explotació del canal e-mail per 
part dels casals.

Il·lustració 22. Quin dels següents tipus de contingut utilitzeu a la vostra organització?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Podcasts

Blog

Apps

Enquestes o votacions

Webinars o streaming en directe

Descàrregues informatives (PDFs)

Vídeos (YouTube)

Butlletí / Newsletter periòdica

Contingut a social media

Campanyes via e-mail

Notícies a la web i actualitzacions

4%
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25%

25%

35%

35%
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56%
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Font: elaboració pròpia

El potencial de l’e-mail marketing és enorme. El món té més de 3.700 milions d'usuaris de 
correu electrònic24. Les organitzacions tenen sis vegades més probabilitats de rebre un clic d'un 

23 https://hbr.org/2018/06/using-design-thinking-to-help-nonprofits-fundraise 

24 https://www.statista.com/statistics/255080/number-of-e-mail-users-worldwide/ 

https://hbr.org/2018/06/using-design-thinking-to-help-nonprofits-fundraise
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correu electrònic que de Twitter25. Els correus electrònics d'èxit es poden traduir en un augment 
del finançament, una major conscienciació, un abast més ampli (independentment de les 
limitacions geogràfiques) i, en definitiva, una millor prestació del servei. Però, malgrat tots els 
avantatges, algunes organitzacions encara descuiden el màrqueting per correu electrònic.

Existeixen solucions software per a gestionar aquestes campanyes. El software d’e-mail 
marketing millora el creixement dels subscriptors, dona suport al disseny i desenvolupament de 
plantilles, i crea llistes organitzades i eficients per arribar a un públic objectiu més ampli, entre 
d’altres avantatges. 

Segons Digital Charity Lab26, una estratègia d’e-mail marketing ha de considerar aspectes com 
ara:

o Enviar correus amb freqüència: les organitzacions que tenen les llistes de suport més 
compromeses també envien més correus electrònics

o Dissenyar el welcome journey: gràcies al software d’e-mail marketing, es pot 
automatitzar la comunicació amb els nous seguidors i aconseguir una major fidelització 
d’aquests

o Promoure els nous registres: l’accés a la llista de correu ha de ser fàcil pels usuaris i 
present/visible en els diversos punts de contacte que tenen amb el casal (a la pàgina 
de Facebook, a la web, als esdeveniments, etc.)

o Generar continguts interessants i rellevants: perquè els correus electrònics siguin 
oberts i llegits pel públic, cal que el contingut s’ajusti a les expectatives dels usuaris i 
que es transmeti de forma senzilla i concisa 

o Cuidar el disseny dels correus: les plantilles que ofereixen els softwares d’e-mail 
marketing faciliten la creació de correus senzills i atractius estèticament, però poden 
requerir temps i diligència

o Complir amb la normativa vigent: a l'hora de fer créixer les llistes de correu és essencial 
obtenir el consentiment dels usuaris, complint amb els requisits que imposa el GDPR

Existeixen diverses solucions software al mercat, com ara Mailchimp (https://mailchimp.com), 
ActiveCampaign (www.activecampaign.com), DotDigital (https://dotdigital.com), GetResponse 
(www.getresponse.com) o SendX (www.sendx.io). Aquestes plataformes poden assolir elevats 
nivells de sofisticació pel que fa a les integracions amb altres softwares i automatitzacions de 
diversos canals d’atenció al públic a part del correu electrònic (ex.: xat bot). 

25 https://charitydigital.org.uk/topics/topics/the-best-email-marketing-software-for-2022-8734 
26 https://www.digitalcharitylab.org/resources/email-best-practice-for-non-profits-charities 

https://mailchimp.com
https://www.activecampaign.com
https://dotdigital.com
http://www.getresponse.com
http://www.sendx.io
https://charitydigital.org.uk/topics/topics/the-best-email-marketing-software-for-2022-8734
https://www.digitalcharitylab.org/resources/email-best-practice-for-non-profits-charities
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2.3. Operacions: Gestió d’un casal
La tercera àrea d’innovació es refereix als projectes relacionats amb la gestió interna d’un 
casal. Recentment han aparegut un gran nombre de start-ups aportant solucions de software 
de productivitat empresarial. Així doncs, els casals tenen al seu abast un ventall d’aplicacions 
molt interessants sovint encaminades a l’optimització de processos. És un objectiu perseguit 
per un nombre representatiu de casals: 31% dels enquestats creuen que poden passar menys 
temps a tasques administratives gràcies a la digitalització (Il·lustració 10).

2.3.1. Eines de productivitat al núvol

El cloud o núvol és un terme que s'utilitza per referir-se als servidors allotjats a Internet i a les 
eines i bases de dades a les quals es pot accedir a través d'ells. L’ús d’eines de productivitat al 
núvol com Google Drive o Dropbox està molt estès per a l’ús privat, però en la gestió de casals, 
només són utilitzades sovint per un 27% dels enquestats (Il·lustració 20). Per tal de capitalitzar 
els beneficis de la digitalització, cal primer de tot treballar en un entorn digital compartit. La 
primera passa pels casals que vulguin digitalitzar-se ha de ser moure’s al núvol.

Aquests són els beneficis de l’emmagatzematge al núvol segons Charity Digital27:

o Accés universal: els treballadors poden accedir al núvol des de qualsevol ubicació; 
particularment important durant la pandèmia i amb la transició cap a un model de 
comunitats virtuals basades en el treball en remot

o Major mobilitat: tots els aparells hi poden accedir en remot

o Millor col·laboració: facilitat la col·laboració a temps real entre tots els membres de 
l’equip, potenciant la productivitat i motivació 

o Reducció de costos: els models de costos dels proveïdors de cloud segueixen un model 
de subscripció, oferint major flexibilitat a les petites entitats que prefereixen evitar una 
gran inversió en infraestructura 

o Còpia de seguretat: el núvol permet evitar pèrdua d’informació davant d’accidents, atacs 
informàtics o en produir-se relleus a les Juntes dels casals.

Els grans proveïdors de cloud són Microsoft (Microsoft Office 365), Google (Google Cloud) i 
Amazon (Amazon Web Services).

Exemple: La rendible migració al núvol de WaterAid28

WaterAid és una organització no governamental dedicada a l’aigua, el sanejament i la 
higiene. L’entitat compta amb oficines internacionals, moltes d’elles a l’Àfrica, amb 
infraestructura informàtica envellida. Com a part dels plans de transformació digital 
benèfic de Microsoft, WaterAid va migrar amb èxit al programari basat en el núvol. 

Perseguint una reducció de costos, la migració a l'Office 365 basat en núvol va eliminar la 
necessitat d'invertir en infraestructura informàtica. Això significava que WaterAid podria 
redirigir els fons a projectes de desenvolupament en lloc d'operacions internes. A més a 
més, va millorar la comunicació i la col·laboració entre el personal de les diferents 
ubicacions, augmentant així el retorn de la inversió dels projectes benèfics. 

27 https://charitydigital.org.uk/webinars/webinars/webinar-digital-trends-for-2022 
28 https://www.youtube.com/watch?v=VUA8hjZ5hVc 

https://charitydigital.org.uk/webinars/webinars/webinar-digital-trends-for-2022
https://www.youtube.com/watch?v=VUA8hjZ5hVc
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2.3.2. Tresoreries digitals

Des de l’any 2014, a Espanya s’està produint un descens de la preferència per l’efectiu com a 
mètode de pagament preferit. El 2014, l’efectiu era l’opció preferida pel 80% dels espanyols; el 
2020 tan sols el 36% utilitzen l’efectiu com a mitjà de pagament més habitual. El 54% es 
decanta per les targetes de crèdit. 

Il·lustració 23. Preferència de l’efectiu com a mitjà de pagament (per trams d’edat)
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Font: Banco de España29

A nivell global, l’efectiu és encara el mètode de pagament més estès, però des de 2019, l’ús 
d’efectiu ha caigut un 42% i s’estima que sigui el mètode de pagament menys utilitzat en tan 
sols 4 anys30. Els consumidors estan canviant els seus patrons de comportament pel que fa als 
pagaments i els casals s’hi han d’adaptar. El que funcionava pels casals fa uns anys ja no 
s’alinea necessàriament amb el què les seves comunitats esperen. 

Malgrat això, a dia d’avui els casals no accepten pagaments online de forma estesa: només un 
31% dels enquestats n’accepta sovint i un 40% no n’accepta mai (Il·lustració 20). 

A la vegada, un terç dels enquestats citava la falta de fons per invertir com a barrera al seu 
procés de transformació digital. La major part dels casals depenen de les donacions o quotes 
de membres per finançar les seves activitats. Sembla evident que un primer pas per poder 
recaptar més fons podria ser posar facilitats als donants per poder fer contribucions online. El 
benefici d’habilitar formes de pagament online és immediat, convertint-se així en un projecte 
molt atractiu per aquells casals que encara no n’estiguin acceptant encara.

L’auge de les solucions fintech ha presentat als casals amb moltes oportunitats. Poden ser una 
alternativa o un complement als serveis que ofereixen entitats bancàries tradicionals que no 
estiguin satisfent les necessitats dels casals. Gràcies a les solucions que aporten proveïdors 
tecnològics com ara Square (https://squareup.com), PayPal (www.paypal.com) o GoCardless 
(https://gocardless.com), es poden acceptar pagaments cashless de múltiples maneres, com 
per exemple:

o acceptant targeta de crèdit com a mètode de pagament per a compres online

o amb terminals contactless als esdeveniments dels casals 

o amb codis QR (presencials o online)

o incloent botons de donació als correus i/o la pàgina web

29 http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/cdp.html 
30 https://worldpay.globalpaymentsreport.com/en/ 

https://squareup.com
http://www.paypal.com
https://gocardless.com
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/cdp.html
https://worldpay.globalpaymentsreport.com/en/
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A part de solucions fintech relacionades amb la gestió de pagaments, una tresoreria digital 
també pot comptar amb software financer per a la comptabilitat. Si bé és una eina extensament 
utilitzada en el món empresarial, el seu ús no és freqüent entre els casals catalans. Els 
beneficis d’utilitzar software especialitzat en comptes de fulles de càlcul inclouen la 
transparència, la prevenció d’errors humans, l’automatització de processos i la facilitat en la 
col·laboració. Existeixen múltiples solucions al mercat, com ara QuickBooks 
(https://qbo.intuit.com/), Xero (www.xero.com) o Sage (www.sage.com). 

Exemple: CatalansUK i la transició d’una entitat bancària tradicional al fintech

Fa 3 anys, el casal català de Londres només acceptava i realitzava pagaments amb 
transferències des d’un banc tradicional pagant elevades comissions. Des d’aleshores, el 
casal ha fet la transició cap a una tresoreria digital. Gràcies a diverses eines, es faciliten 
els cobraments i els pagaments pels diferents tipus de situació/transacció que necessiten:

- Square: permet fer cobraments amb targeta online i en persona (també 
contactless)

- PayPal: permet fer subscripcions (recurrents) online, retornar diners avançats pels 
membres de la Junta sense pagar comissions i vendre entrades/productes (a la 
web o xarxes socials) controlant-ne l’estoc

- Wise: permet pagar amb targeta de dèbit (a diferència de l’entitat bancària 
tradicional amb la qual operaven) i fer pagaments (nacionals o internacionals) de 
forma immediata als proveïdors amb baixes comissions

A més a més, des de 2021, CatalansUK està utilitzant Quickbooks, un software de 
comptabilitat al núvol. Gràcies al fet que se sincronitza amb la major part d’entitats 
bancàries (incloent PayPal i Wise), permet agilitzar i automatitzar en gran part la tasca de 
tresoreria. El temps dedicat a portar els comptes ha caigut dràsticament. A més a més, 
s’aconsegueix una “veritat única”, reduint errors humans en la comptabilitat i facilitant el 
treball en equip.

2.3.3. Ciberseguretat

Sigui per desconeixença o per una falsa sensació de seguretat, la ciberseguretat és la gran 
oblidada dels casals. Les observacions que es desprenen de l’enquesta són preocupants: 
només un 10% dels enquestats ha avaluat les amenaces online, sent una de les seves 
prioritats, i un 4% ha discutit el tema i ha posat en marxa un pla per afrontar-ho (Il·lustració 4). 
Per tant, només un 14% s’està protegint actualment contra possibles atacs cibernètics. Aquesta 
xifra és alarmantment baixa. 

La ciberseguretat està molt avall a la llista de prioritats dels gestors dels casals; no hi ha 
preocupació per atacs. Tractant-se d’organitzacions tan petites, no existeix la percepció del 
risc. Precisament per aquesta raó, les organitzacions sense ànim de lucre són una de les 
dianes preferides pels ciberatacs, ja que solen estar més desprotegides. 

Les entitats del Tercer Sector com els casals també requereixen mesures efectives de 
ciberseguretat per mitigar els riscos contra atacs que poden tenir efectes devastadors, com 
ara31: 

o Danys reputacionals: un atac que accedís a dades personals com ara adreça o 
informació bancària dels donants podria comportar una gran pèrdua de confiança per 
part dels membres del casal.

31 https://charitydigital.org.uk/topics/topics/what-is-charity-cyber-security-7648 

https://qbo.intuit.com/
http://www.xero.com
http://www.sage.com
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o Pèrdua de productivitat: després d’un atac cal invertir molt de temps en reparar els danys 
als sistemes informàtics perquè puguin tornar a funcionar de forma segura, fent que 
l’entitat no pugui dedicar-se plenament a les activitats habituals del casal.

o Costos de l'incompliment de la ciberseguretat: les infraccions de la ciberseguretat poden 
ser molt costoses. Cal solucionar els problemes causats pels ciberatacs i posar en 
funcionament els sistemes; activitats que normalment cal subcontractar a experts en 
ciberseguretat externs. Però també hi ha molts altres costos, com ara el cost d'informar 
els afectats que les seves dades personals s'han vist compromeses, les despeses legals 
i fins i tot multes dels reguladors si l'incompliment de la ciberseguretat és causada per un 
incompliment de normatives com el reglament general de protecció de dades (GDPR). 
Això és encara més preocupant quan només el 28% dels enquestats afirmen estar 
segurs de complir amb el GDPR.

Exemple: El ciberatac a Mary Stevens Hospice32

L’abril de 2019, l’organització benèfica britànica Mary Stevens Hospice va ser víctima d'un 
ciberatac. Responent un correu de phishing, un treballador va compartir la seva 
informació de login de Microsoft i un pirata informàtic va poder entrar al sistema de 
l’organització benèfica. 

Al principi van rebre l’atac amb sorpresa, ja que no es podien creure que els pirates 
informàtics apuntessin una organització petita com la seva, que no tenia gaire informació 
econòmica. La sorpresa es va convertir en alarma quan l’endemà el director d’operacions 
es va adonar que des de feia anys guardaven informació de targetes de crèdit d’una base 
de dades de més de 35.000 donants.

Malgrat no saber si el pirata informàtic havia pogut accedir a la base de dades, van 
decidir reportar l’atac a l’autoritat i escriure els 35.000 donants per informar-los i 
disculpar-se, costant-los més de 15.000 lliures. La multa si no haguessin reportat l’atac 
ells mateixos i s’hagués descobert (abans de l’aplicació del GDPR) hauria estat de 
250.000 lliures, a més a més dels costos reputacionals. 

Després de l’atac, van decidir invertir en software per protegir-se contra futurs atacs i en 
formació pels seus treballadors. 

En la transformació digital de les seves entitats, els gestors dels casals han de ser conscients 
dels riscos que comporta operar en el món digital per tal que puguin protegir-se adequadament. 

32 https://charitydigital.org.uk/podcasts/podcasts/no-charity-too-small-mary-stevens-hospices-cyber-attack-story-- 
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3. LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DELS CASALS CATALANS

3.1. Procés per desenvolupar una estratègia digital
Sobretot aquelles entitats que no tinguin gaire experiència, podrien entendre la funció digital 
simplement com el departament informàtic de l’organització. Però l’estratègia digital va més 
enllà: involucra les altres àrees de les entitats, com ara el màrqueting, les comunicacions i 
l’organització d’activitats. Una estratègia digital ha de mostrar com les tecnologies digitals 
ajudaran els casals a assolir els seus objectius. Per això cal aproximar l’exercici d’una forma 
holística. 

Per ajudar a estructurar el procés, el model de Charity Digital33 detalla els blocs a resoldre en el 
desenvolupament d’una estratègia digital (Il·lustració 24). 

Il·lustració 24. Marc per a produir una estratègia digital

Font: Charity Digital

Aquells casals que vulguin desenvolupar una estratègia digital per atacar el repte de la 
digitalització poden servir-se d’aquest model en 7 passes, que es detallen en els subapartats 
següents. 

33 
https://d13kjxnqnhcmn2.cloudfront.net/AcuCustom/Sitename/DAM/042/A_Simple_Guide_to_Developing_your_Digital_S
trategy.pdf 
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3.1.1. Visió, missió digital i processos de negoci

L’estratègia digital ha d’estar al servei de l’estratègia general del casal. Per això, en un primer 
moment cal reflexionar sobre la visió; què és el que el casal està perseguint. A partir d’aquí es 
podran obtenir “missions digitals” que s’aniran perfilant de forma iterativa gràcies al feedback 
dels stakeholders, les tendències tecnològiques i els processos interns. Un exemple de missió 
digital podria ser “aconseguir nous membres i retenir els actuals per tal d’aixecar fons que ens 
permetin organitzar activitats per a la comunitat catalana a l’exterior”. Aquestes missions 
digitals haurien d’anar acompanyades d’indicadors mesurables (Key Performance Indicators, 
KPIs). En l’exemple anterior, podrien ser:

o Percentatge de nous membres provinents de canals digitals

o Percentatge d’ingressos provinents de canals digitals

o Nombre d’activitats organitzades per a la comunitat catalana a l’exterior

En aquesta anàlisi inicial s’hauria d’incloure un mapeig dels processos interns, que a gran nivell 
seran:

o Processos de gestió i governança

o Processos operacionals del casal: activitats i serveis clau que du a terme el casal (ex.: 
organització de classes de català) i processos que du a terme el casal per aixecar els 
fons que permeten sustentar l’activitat del casal (comunicació, relació amb membres)

o Processos de suport (ex.: tresoreria, gestió de voluntaris)

Il·lustració 25. Mapa de processos d’una entitat sense ànim de lucre

Font: Charity Digital
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3.1.2. Establir el punt de partida

Conèixer en quin punt es troba el casal pel que fa a l’ús de tecnologia serà útil per a identificar 
les necessitats i per comunicar què cal canviar. Per a establir el punt de partida, es pot per una 
banda, mapejar les aplicacions i infraestructura utilitzada en els processos interns ja descrits en 
el pas anterior, i per l’altra, fer una anàlisi de maduresa digital. 

Il·lustració 26. Model de l’arquitectura tecnològica d’una entitat sense ànim de lucre 
(aplicacions i infraestructura)

Font: Charity Digital
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Per avaluar la maduresa digital d’una organització, existeixen múltiples eines com per exemple 
el model Open Roads Maturity Model (ODMM) o específics per a entitats sense ànim de lucre 
com el Digital Maturity Matrix de NCVO34 i el Digital Maturity Framework35. Aquestes eines 
ajuden a tenir una imatge sobre on es troba l’organització i a definir on vol estar en els propers 
anys, identificant les àrees de millora prioritàries.   

Il·lustració 27. Exemple d’avaluació de maduresa digital amb l’eina Digital Maturity Matrix 
de NCVO

Font: Charity Digital

3.1.3. Entendre tendències i oportunitats

Les tendències demogràfiques i tecnològiques impacten els casals resultant en oportunitats i 
amenaces, per la qual cosa cal prestar-hi atenció. Existeixen infinitat de recursos de vigilància 
tecnològica i de tendències globals que poden ajudar a fer aquesta anàlisi inicial i a mantenir-la 
viva per exemple a través de butlletins. En aquesta passa del procés, es llisten les tendències 
demogràfiques i tecnològiques i per cadascuna d’elles es consideren les implicacions pel casal. 
Exemples: 

o les mesures de distanciament social resultant de la pandèmia fan que la gent passi 
més temps a casa (tendència demogràfica), presentant l’oportunitat d’ampliar el radi 
d’acció del casal més enllà de la ciutat oferint activitats online

o les eines de crowdfunding (tendència tecnològica) representen una oportunitat pels 
casals com a nova manera de finançar activitats .

En l’anàlisi de tendències i la seva aplicació pel casal, caldrà considerar la seva urgència i 
com d’executables són per part del casal. 

34 https://tools.ncvo.org.uk/digitalmaturitymatrix 
35 https://digitalmaturity.org/digital-maturity-framework/ 

https://tools.ncvo.org.uk/digitalmaturitymatrix
https://digitalmaturity.org/digital-maturity-framework/


Reptes i oportunitats de la transformació digital per als casals catalans

44MU en Innovació i Transformació Digital

3.1.4. Activitats de planificació

Aquesta passa conté activitats que ajudaran a desenvolupar una estratègia digital efectiva: 

o Monitorització. Només es pot millorar allò que es mesura. És important per la millora 
contínua tenir en marxa un sistema per monitoritzar els KPIs rellevants i que permeti 
contribuir a la presa de decisions d’una forma senzilla i actualitzada. 

o Innovació. Per a innovar digitalment cal primer preguntar-se: existeix alguna solució en 
el món digital que permeti al casal assolir els seus objectius? Cal mirar els problemes 
des de noves perspectives. La innovació pot ser: 

o Disruptiva: nou model de negoci a partir de competències tècniques ja 
existents. Exemple: canviar el model d’ingressos, passant de quotes de 
membres, cap a un model gratuït per a membres i finançat a partir de les 
contribucions d’espònsors corporatius.

o Rutinària: innovació a partir del mateix model de negoci i competències. 
Exemple: organització d’un nou esdeveniment per celebrar el Carnaval (per 
part d’un casal que organitza esdeveniments, però mai havia fet una festa de 
Carnaval).

o Arquitectònica: nou model de negoci i noves competències tècniques. 
Exemple: necessitat d’innovar per part d’un casal que es finançava oferint 
classes de català online de pagament i es veu disruptada per un servei online 
ofert des de Catalunya de major qualitat i gratuït.

o Radical: innovació a partir del mateix model de negoci, però amb noves 
competències tècniques. Exemple: oferir classes de català online (per part d’un 
casal que només les oferia de forma presencial). 

o Gestió de projecte/producte. És important partir de problemes que busquen solució, 
més que no pas començar per la tecnologia digital. Perquè els projectes digitals es 
puguin dur a terme eficaçment cal seguir una gestió de projecte (briefing, kick-off, 
calendarització, comunicació i avaluació, i assignació de rols i responsabilitats) i de 
producte (concepció, estratègia, desenvolupament, promoció i relació amb els usuaris).

o El canal digital per a oferir serveis/activitats. El canal digital té avantatges pels casals, 
pel que fa a la reducció de costos i per arribar a nous públics, per la qual cosa és molt 
interessant considerar-lo per a oferir part dels serveis del casal (ex.: programa de 
webinaris).

o Planificació de la comunicació. La coordinació i una bona col·laboració interna és 
important per poder transmetre una imatge sòlida i missatges clars al seu públic, tenint 
en compte els seus interessos per sobre del que cal promoure des del casal en un 
moment donat. Es poden definir journeys de comunicació per a audiències 
determinades (ex.: nous membres de pagament, nous registres a la llista de 
distribució). 

o Coneixement del públic. És important que els casals coneguin la seva audiència. A 
partir de l’anàlisi de dades del casal (resultats de campanyes d’e-mail marketing, 
Google Analytics, enquestes, etc.) cal conèixer a quins diferents perfils de públic 
s’estan adreçant per poder ser més efectius en la comunicació i disseny de 
serveis/activitats. 

o Contingut. El contingut és una peça clau en la comunicació amb els públics dels casals. 
En forma de fotos, vídeos, històries, etc. el contingut és essencial per construir journeys 
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i guanyar suports. Exemple: història sobre com les classes de català de l’Escola 
Catalana de Londres han permès uns infants anglocatalans comunicar-se amb els seus 
avis quan han anat a passar l’estiu a Catalunya.

3.1.5. Persones i canvi

L’èxit de la implementació d’una estratègia digital té més a veure amb les persones, que no pas 
amb la tecnologia. Guanyar suports és essencial, per la qual cosa cal fer una bona gestió del 
canvi. 

Aquí es consideren aspectes com ara l’experiència de l’equip, el lideratge digital, la cultura, la 
capacitat digital, formació i desenvolupament. 

Donada la importància d’aquest ingredient, es desenvolupa al següent apartat (3.2. Gestió del 
canvi).

3.1.6. Tecnologia, dades i risc

En aquest pas s’aprofundeix en l’anàlisi de la infraestructura tecnològica per assegurar-se que 
els sistemes informàtics podran suportar les necessitats digitals planificades.

Aquí s’estableix com es gestionen les dades: com es recullen, s’emmagatzemen, s’analitzen, 
es visualitzen i/o es comparteixen. Tot això, tenint en compte la normativa de GDPR. 

També caldrà plantejar-se la protecció del casal davant de ciberatacs, implicacions i provisions 
en cas que la infraestructura tecnològica falli, així com les consideracions ètiques en el disseny 
de nous serveis i d’accessibilitat.

3.1.7. Pressupost i calendarització de projectes

Finalment es recullen tots els outputs de les passes anteriors per traduir-los en projectes que 
es puguin avaluar i estructurar en fases. A la vegada caldrà gestionar les expectatives dels 
stakeholders. 

Amb l’anàlisi s’identificaran potencials projectes o accions que adreçaran diferents àrees de 
millora. A cadascun d’aquests projectes, caldrà assignar-los un cost estimat (incloent els costos 
sovint oblidats com ara la fase de planificació o la formació) i l’impacte esperat (impacte en la 
comunitat, reducció de costos, generació d’ingressos, risc i normativa). 

A partir d’aquí es prioritzaran els projectes i es planificaran en fases. Els primers projectes 
seran aquells d’elevat d’impacte i baix cost. 

És recomanable buscar victòries ràpides de mitjà impacte per guanyar confiança i momentum. 
La planificació per fases hauria de considerar timing i interdependència. A curt termini cal 
aconseguir victòries per fer tangible l’estratègia i guanyar suports, i sobretot no encallar-se 
buscant la perfecció i focalitzant-se en els riscos en comptes dels beneficis. 
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Il·lustració 28. Anàlisi de la cartera de projectes

Font: Charity Digital

L’estratègia s’haurà de revisar constantment amb l’experiència. La clau és focalitzar-se en 
accions que donin suport a les prioritats estratègiques; així difícilment es remarà en va i 
l’aprenentatge es podrà fer servir per reforçar la futura estratègia digital.
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Il·lustració 29. Exemple de planificació de la implementació d’una estratègia digital 

Any 1 Any 2 Any 3

Activitats de 
planificació

Millor reporting digital

Enquesta a la comunitat

Anàlisi de l’experiència 
d’usuari

Desenvolupament 
d’insights 

Planificació del 
customer journey

Pilot de formulari de 
registre pop-up a la web 

Reporting dels 
KPI digitals 
regular

Millor anàlisi dels 
resultats dels 
continguts

Implementar pop-
ups a la web (en 
funció del pilot)

Implementar un 
welcome journey 
per als nous 
membres

Persones i 
canvi

Designació de 
responsable de digital

Formació a la junta en 
habilitats digitals

Incrementar 
l’equip amb 2 
responsables de 
projectes digitals

Introducció del 
Design Thinking 
(iteració 
experimental)

Cedir 
responsabilitats 
digitals a la resta 
de vocalies

Tecnologia, 
dades i risc

Implementar una solució 
e-mail

Implementar una solució 
al núvol per a treballar 
col·laborativament

Auditoria de seguretat i 
privacitat

Mapeig dels fluxos de 
dades per la 
implementació del 
journey

Implementar nou 
sistema de 
comptabilitat

Redisseny de la 
web

Millorar l’anàlisi 
de l’ús de la 
pàgina web 
(Google 
Analytics)

Identificar 
proveïdors de 
sistemes CRM

Implementar nou 
sistema CRM

Font: elaboració pròpia
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3.2. Gestió del canvi

Aquells que hagin tingut experiència en algun projecte de transformació empresarial relacionat 
amb la innovació o la tecnologia sabran que l’èxit del canvi té més a veure amb les persones, 
que no pas en el component tecnològic. 

Als casals que vulguin transformar-se, hi haurà persones que mostraran resistència al canvi, 
per exemple per aversió al risc o per falta de coneixements. La gestió del canvi és clau per 
assegurar que el canvi funcioni i sigui sostenible. 

Durant qualsevol desenvolupament d’estratègia digital serà clau involucrar els stakeholders 
dels casals durant tot el procés. Cuidar la comunicació amb la Junta, membres i voluntaris serà 
molt important per assegurar que estan alineats, que existeix una visió conjunta de prioritats, 
costos i avantatges, i que els seus punts de vista es troben al centre de les solucions. És 
essencial comunicar una visió clara per mostrar el camí cap a aquest visió i convèncer els 
stakeholders del canvi. 

Per a estructurar el canvi es pot utilitzar la gestió per fases seguint la metodologia ADKAR36. La 
metodologia ADKAR parteix de la premissa que un prerequisit perquè funcioni la implementació 
del canvi és un coneixement adequat i que les persones comprenguin la necessitat de 
transformació. 

Aquesta metodologia de gestió del canvi és útil per al responsable d’un casal que vulgui liderar 
la transformació dins de la seva organització, així com per aquelles iniciatives a alt nivell que 
involucressin múltiples casals:

a) En el primer cas, el responsable del projecte hauria de ser el líder de l’àrea digital del 
casal i l’objecte de la metodologia serien els voluntaris que formen l’equip d’una Junta. 

b) En el segon cas, el responsable del projecte seria un líder coordinador (de la 
Generalitat, de la FIEC o un “delegat” dels mateixos casals, per exemple) i els usuaris 
serien els responsables dels diferents casals que són objecte de la transformació.

Els cinc components de la metodologia ADKAR són: Consciència (Awareness), Desig (Desire), 
Coneixement (Knowledge), Habilitat (Ability) i Reforç (Reinforcement):

Il·lustració 30. Esquema de la metodologia ADKAR

Consciència Desig Coneixement Habilitat Reforç

Font: Prosci

1. En primer lloc, cal treballar la consciència del canvi. Abans de qualsevol implementació, 
cal que els afectats siguin conscient dels problemes actuals i dels beneficis que 
aportarà la transformació. Així doncs, el responsable del projecte haurà d’anunciar el 
canvi als voluntaris (ex.: l’equip de la Junta) amb anticipació, explicant el raonament 
darrere del canvi perquè tinguin temps d’assimilar-ho. Perquè se sentin part del canvi 
des de bon principi, és bo donar als voluntaris l’oportunitat de fer preguntes i 
suggeriments. 

2. En segon lloc, cal despertar el desig dins dels equips per tal que es produeixi el canvi. 
El responsable del projecte temptejarà les reaccions de l’equip als canvis i identificarà 

36 https://www.prosci.com/methodology/adkar 
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campions, aquelles persones entusiastes que tenen ganes de sumar-se a la 
transformació i que poden ser bons aliats. Si els voluntaris mostren resistència o 
indiferència, caldrà adreçar les seves preocupacions o mostrar-los com el canvi els pot 
beneficiar personalment.

3. A continuació cal construir el coneixement tècnic per tal que es pugui produir el canvi. 
La formació als usuaris és de vital importància perquè els canvis funcionin. Caldrà 
proporcionar formació o coaching per mostrar què hauran de fer els usuaris un cop 
s’hagi produït el canvi. Es poden crear guies de suport o altres recursos als quals es 
puguin adreçar els voluntaris més endavant quan tinguin dubtes. 

4. Després del coneixement, es treballarà l’habilitat per tal que els equips se sentin 
còmodes amb les noves eines. Si cal, es programaran sessions pràctiques abans que 
el canvi s’hagi implementat plenament i es monitoritzaran els resultats just després que 
s’hagi produït el canvi per poder oferir feedback constructiu i adreçar desviacions. És 
possible que calgui ajustar processos.  

5. I finalment, es reforçarà el canvi. Es monitoritzarà el canvi al llarg del temps per 
assegurar que soluciona el que es buscava. Es pot considerar utilitzar feedback positiu, 
recompenses i reconeixement per encoratjar l’equip a continuar seguint el nou procés. 
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CONCLUSIONS
Els casals catalans són el conjunt d’entitats privades que actuen com a punt de trobada dels 
catalans residents a l’exterior, a la vegada que promouen i difonen la cultura catalana als seus 
llocs d’origen. Actualment hi ha 102 entitats oficialment reconegudes i en actiu arreu del món, 
majoritàriament de tipus social-cultural, amb aproximadament 12.517 persones associades.

Els casals operen en un context de cultura digital i tecnologia que afecta directament voluntaris, 
membres i beneficiaris, i com aquests interactuen amb les organitzacions. Els casals han 
d’estar preparats i equipats per operar en aquest món, però estan tenint problemes per 
digitalitzar-se: menys de la meitat dels casals tenen una estratègia digital i el 87% dels 
enquestats admeten necessitar suport en el seu procés de transformació digital. 

Els beneficis de digitalitzar-se són evidents (competitivitat, resiliència, major impacte), igual que 
els riscos (estratègics, legals...) de no fer-ho. Les principals barreres a la digitalització dels 
casals són la falta d’habilitats digitals, de recursos (temps i persones) i de coordinació entre 
casals. En tot cas la realitat dels casals davant del repte digital és diversa i es poden classificar 
els casals en 3 grups en funció de com de còmodes se senten en l’ús de tecnologies digitals: 
els analògics, els evolutius i els innovadors. 

Les oportunitats d’innovació que facilita la transformació digital als casals són moltes, passant 
per la creació de sinergies entre casals (compartint bones pràctiques, plataforma de gestió o 
recursos tecnològics), una millor comunicació amb les comunitats (organitzant esdeveniments 
online, iterant amb el feedback dels usuaris i fent un ús efectiu de l’e-mail marketing), o una 
millor eficiència en la gestió de les entitats (utilitzant eines de productivitat al núvol, digitalitzant 
tresoreries i protegint-se de ciberatacs). Per cadascuna d’aquestes oportunitats, s’ha vist en 
què consistirien i se n’han descrit els avantatges per als casals, així com exemples reals.

Per empoderar els casals en el procés de transformació digital, s’ha detallat un model de 
desenvolupament d’estratègia digital en 7 passes. Finalment, donada la importància de les 
persones en el procés de transformació digital s’ha aplicat la metodologia ADKAR de gestió del 
canvi per als casals. 

Cal que els casals abordin el repte de la digitalització. A curt termini, haurien d’introduir-ho ja a 
la propera reunió de junta, assignar-hi recursos (un responsable i/o un pressupost), animar-se a 
fer algun pilot digital i aconseguir alguna victòria ràpida. A mitjà termini, fora ideal desenvolupar 
una estratègia digital. Aquells casals que tinguin més dificultat, poden considerar servir-se de 
suport expert per fer la transformació.

Els organismes existents que agrupen diverses comunitats catalanes a l’exterior (FIEC, Casals 
en Xarxa, Consell de la Catalunya Exterior) s’han de sentir al·ludits per aquest repte i entendre-
ho com una oportunitat pel seu rol de coordinadors. Poden actuar com a facilitadors/motivadors 
del canvi i/o liderar algun projecte de coordinació de casals. Per la seva banda, el nou Consell 
de la Catalunya Exterior hauria de crear un grup de treball per abordar els temes de 
digitalització. 

És encoratjador que el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat tingui 
com a prioritat estratègica la modernització de les comunitats catalanes a l’exterior. El rol de 
l’Administració és especialment rellevant per adreçar les barreres a la digitalització, fent créixer 
les habilitats digitals, proveint recursos econòmics/humans i facilitant la coordinació entre 
casals. Així doncs es recomana dedicar recursos humans a aquest eix de treball i consultar 
amb experts en innovació i transformació digital per al disseny de polítiques. 

Futures línies d’investigació haurien d’incorporar la visió de diversos casals (campions) a través 
de mètodes qualitatius com entrevistes o focus groups, per obtenir més insights i des de bon 
principi motivar-los i involucrar-los en projectes innovadors. A més a més, seria interessant fer 
una avaluació de possibles polítiques públiques d’incentivació de la 
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transformació digital als casals. Existeixen diversos mecanismes, com ara oferir formacions o 
tallers en habilitats digitals, la incentivació a través de subvencions específiques o premiar 
d’alguna manera aquells casals que estan fent esforços per abordar el repte digital.
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ANNEXOS

I. Llistat de comunitats catalanes representades a l’enquesta

Sociedad de Beneficencia de Naturales de 
Cataluña

Centre Català de Rosario

Orfeó Català de Mèxic

Centre Català de Santiago de Xile

Casal Català de Montevideo

Casal Català de Brussel·les

Comunitat Catalana de Colòmbia

Casal de Catalunya de París

Casal Català de Tolosa de Llenguadoc

Casal Català de Córdoba

Cercle Català de Madrid

Les Quatres Barres Castelar

Casa Catalana de Saragossa

Casal Català de Zuric

Casa Nostra de Suïssa

Centre Català de Basilea

Cercle Català d'Àlaba

Les Quatre Barres d'Estocolm

Casal Català de Costa Rica

Casal dels Catalans de Califòrnia

Centre Català de Luxemburg

Casal Català de Mar del Plata

Associação Cultural Catalonia

Casal Català de Nova Gal·les del Sud

Casal dels Països Catalans de La Plata

Casal Virolai

Casal Català de Grenoble (Maison de 
Catalogne)

Casal de Catalunya de Paraná

Casal Català de Vancouver

Centre Cultural Català de Colònia

Casal Català del Quebec

Casal de Catalunya de Sevilla

Associació Veneçolana d'Empresaris 
d'Ascendència Catalana (AVEAC)

Catalan Institute of America

Catalans UK

Centre Català de Capitán Sarmiento

Casal Català de Nantes "Tirant lo Blanc"

Stuttcat e.V. Verein der Freunde 
Kataloniens in Stuttgart

Casal Bilbao Kultur Elkartea

Casal Català de Tromsø (Katalanere i 
Tromsø)

Casal Català de Galícia
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II. Preguntes de l’enquesta

En quin casal català participes?*

En quin estadi consideres que us trobeu?*

- Amb prou feines som online: Ens costa utilitzar els fonaments bàsics i tenim poques 
habilitats digitals, però ens n'anem sortint

- Curiosos: Tenim alguns conceptes bàsics digitals a lloc, com les xarxes socials o el 
treball a distància, amb ambicions de fer més

- Començant: Estem desenvolupant el nostre ús digital a tota l'organització, però no 
hem definit una estratègia

- Avançant: El digital forma part de la nostra estratègia, però encara no ho hem 
incorporat. Estem invertint en tecnologia i desenvolupament de les nostres habilitats

- Avançat: El digital és integral a la nostra estratègia i està integrat en tot el que fem

Lideratge, cultura i habilitats

Com us organitzeu en termes de responsabilitat digital?*

- No tenim ningú que impulsi el digital
- Tots tenim responsabilitats digitals
- Tenim algú líder en digital com a part del que fa o a més a més de la seva tasca 

principal
- Tenim un líder digital dedicat
- No ho sé
- Altra…

Quin és el nivell de la vostra Junta en les habilitats següents? (N/A / Pobre / Correcte / 
Excel·lent)*

- Habilitats digitals bàsiques (e-mail, videoconferències)
- Ús d'eines digitals per a la comunicació interna
- Coneixement del digital i com aplicar-lo
- Ciberseguretat
- Ús, administració i anàlisi de dades
- Mantenir-se al dia de les tendències digitals
- Conèixer la vostra comunitat a partir de l'anàlisi de dades digitals (ex.: web, xarxes 

socials)
- Ús avançat de les dades (ús de dades web o estadístiques per a planificar la vostra 

oferta)

Quines consideres que són les barreres principals per treure el màxim partit del canal digital?*

- La nostra cultura ha de canviar
- Ens enfrontem a altres reptes que es consideren de major prioritat
- No sabem per on començar ni com arribar-hi
- Manca de lideratge
- Hem de saber més sobre com el nostre públic utilitza el digital
- Ens falten habilitats o coneixements digitals
- No tenim els fons per invertir
- No som prou àgils
- Altra...

Què creieu que podríeu aconseguir si tinguéssiu més habilitats digitals?
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- Ampliar el nostre impacte
- Dedicar menys temps en tasques administratives
- Donar suport a més gent
- Millorar la nostra marca i reputació
- Aconseguir més de les nostres dades
- Dur a terme la nostra estratègia més eficaçment
- Oferir millors serveis
- Atraure més donacions
- Atraure més finançament
- Relació més eficaç amb els voluntaris
- Altra...

Eines i infraestructura

Quan feu servir les eines següents? (Mai / Ocasionalment / De vegades / Sovint)*

- Eines de productivitat al cloud (ex. Office 365, G Suite)
- Eines de comunicació d'equips (ex. Slack, Microsoft Teams)
- Video conferència
- Xarxes socials
- Consultes online (ex.: xat en directe)
- Reserves online
- Campanyes e-mail (ex.: Mailchimp)
- Donacions o pagaments online (ex.: JustGiving, Stripe, PayPal)
- Pàgina web adaptada per a mòbil
- Base de dades (CRM)
- Esdeveniments online / Webinars / Streaming en directe
- Dades sobre l'ús de la web (ex.: Google Analytics)
- SEO

Contingut i màrqueting

Quin dels enfocaments següents feu servir per entendre les necessitats dels vostres usuaris 
per desenvolupar o millorar els vostres serveis? (Marqueu totes les que corresponguin)*

- Anàlisi de l'ús de la pàgina web (Web Analytics)
- Focus groups / Tallers presencials
- Enquestes de feedback online
- Testing controlat (A/B)
- Anàlisi de l'ús de les xarxes socials (Facebook insights / Twitter stats)
- Participació a les xarxes socials (comentaris, posts, missatges directes)
- Desenvolupament de "user personas"
- Mapeig d'experiència d'usuari
- Estratègia de contingut
- Mètriques de la pàgina web (ex.: visites úniques, temps a la pàgina)

Quin dels següents tipus de contingut utilitzeu a la vostra organització?*

- Notícies a la web i actualitzacions
- Blog
- Webinars o streaming en directe
- Vídeos (YouTube)
- Campanyes via e-mail
- Butlletí / Newsletter periòdica
- Descàrregues informatives (PDFs)
- Enquestes o votacions
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- Podcasts
- Contingut a social media
- Apps

Gestió de dades i ciberseguretat

Recollida de dades*

- No en recollim
- Recollim dades bàsiques com ara nom i dades de contacte
- Recollim molta informació de l'usuari (preferències, dades de participació, etc.)

Presa de decisions*

- No analitzem cap tipus de dades per prendre decisions
- Utilitzem dades quan és oportú per prendre decisions
- Tenim un sistema de reporting i analitzem les nostres dades per prendre decisions

GDPR - Reglament General de Protecció de Dades*

- Desconeixem el GDPR i les implicacions que pot tenir per nosaltres
- Tenim alguna idea sobre com ens afecta el GDPR
- Estem segur que els processos que seguim compleixen amb el GDPR

Quina de les següents afirmacions descriu millor la vostra aproximació a la ciberseguretat?

- No tenim prou coneixement sobre el tema com per incloure-ho a les reunions de 
Junta

- S'ha mencionat la ciberseguretat en alguna reunió, però no és una prioritat
- S'ha discutit el tema i hem posat en marxa un pla per afrontar-ho
- Les amenaces online s'han avaluat i són una de les nostres prioritats

Impacte de la pandèmia i futur

La pandèmia ha impactat la vostra oferta d'activitats/serveis d'alguna de les maneres 
següents?*

- Vam començar a oferir activitats/serveis online
- Van cancel·lar part de la nostra oferta d'activitats/serveis perquè no teníem les 

habilitats, el personal o la tecnologia per oferir-los online
- Van cancel·lar part de la nostra oferta d'activitats/serveis perquè sentim que serien 

menys valuosos online
- Vam canviar els nostres serveis en resposta a la demanda
- Vam utilitzar els canals digitals per arribar a nous públics
- Estem desenvolupant productes/serveis digitals
- Altra...

Consideres que necessiteu suport en el vostre procés de transformació digital?*

- Sí
- No

Creieu que hi ha prou comunicació entre casals?*

- Sí
- No

Estaríeu interessats en conèixer bones pràctiques d'altres entitats pel que fa a l'ús d'eines 
tecnològiques?

- Sí
- No
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Teniu algun suggeriment sobre com podria ajudar-vos la Generalitat pel que fa al repte 
digital?

Hi ha alguna cosa que vulguis afegir?

Si tinc alguna pregunta més, em puc posar en contacte amb tu més endavant? (Si marques 
sí, et faré arribar el treball un cop l'hagi acabat)*

- Sí
- No


