
NOTA DE PREMSA

Accés per a persones en entorns de precarietat, una iniciativa adreçada a
reduir l’escletxa digital de persones que realitzen treball sexual

Fundació Àmbit Prevenció, 14 de setembre de 2022, Barcelona.

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Àmbit Prevenció amb l’objectiu

d’afavorir l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, i de promoure les

competències digitals de persones que realitzen treball sexual.

La col·laboració entre ambdues entitats permetrà fer front a les cinc dimensions de l’escletxa

digital que pateixen les beneficiàries i els beneficiaris de la Fundació Àmbit Prevenció. En

primer lloc, la iniciativa trencarà l’escletxa d’accés a la tecnologia. A continuació, es formarà a

les usuàries i als usuaris dels serveis amb la finalitat que adquireixin competències digitals. En

tercer lloc, se’ls apoderarà per tal de promoure la seva autonomia en l’ús de les tecnologies

de la informació i la comunicació i de garantir l’exercici dels seus drets i l’accés als recursos

bàsics a través de les eines digitals. De manera paral·lela, se’ls brindarà acompanyament a fi de

fomentar la continuïtat de les dues dimensions anteriors. Finalment, es millorarà la qualitat

d’ús de les eines digitals per mitjà de l’orientació en els propòsits de consum.

D’aquesta manera, la iniciativa permetrà facilitar l’accés educatiu, la realització de tràmits

administratius i mèdics gràcies als serveis electrònics, la capacitació en l’ús d’aplicacions per

dur a terme les activitats de la vida diària, el manteniment dels vincles familiars i afectius, la

participació en xarxes de suport mutu o l’accés a la cultura gràcies als materials digitals, entre

d’altres.

Fundació Àmbit Prevenció, 14  de setembre de 2022, Barcelona.



NOTA DE PRENSA

Acceso para personas en entornos de precariedad, una iniciativa dirigida
a reducir la brecha digital de personas que realizan trabajo sexual

Fundació Àmbit Prevenció, 14 de septiembre de 2022, Barcelona.

Ramon Molinas Foundation colabora con la Fundació Àmbit Prevenció con el objetivo de

favorecer el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y de promover las

competencias digitales de personas que realizan trabajo sexual.

La colaboración entre ambas entidades permitirá hacer frente a las cinco dimensiones de la

brecha digital que sufren las beneficiarias y beneficiarios de la Fundación Àmbit Prevenció. En

primer lugar, la iniciativa romperá la brecha de acceso a la tecnología. A continuación, se

formará a las usuarias y usuarios de los servicios con el fin de que adquieran competencias

digitales. En tercer lugar, se les apoderará para promover su autonomía en el uso de las

tecnologías de la información y la comunicación y garantizar el ejercicio de sus derechos y el

acceso a los recursos básicos a través de las herramientas digitales. De forma paralela, se les

brindará acompañamiento a fin de fomentar la continuidad de las dos dimensiones anteriores.

Por último, se mejorará la calidad de uso de las herramientas digitales mediante la orientación

en los propósitos de consumo.

De esta forma, la iniciativa permitirá facilitar el acceso educativo, la realización de trámites

administrativos y médicos gracias a los servicios electrónicos, la capacitación en el uso de

aplicaciones para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, el mantenimiento de los

vínculos familiares y afectivos, la participación en redes de soporte mutuo o el acceso a la

cultura gracias a los materiales digitales, entre otros.

Fundació Àmbit Prevenció, 14 de septiembre de 2022, Barcelona.


