
 
 
L'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana (ADCV) constitueix el marc estratègic regional per 

a avançar en el desenvolupament de la societat digital i expressa el ferm propòsit de la 

Generalitat d'establir un pla per a impulsar l'ús de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TIC) com a motor de la inclusió social. 

Amb l'objectiu de promoure la inclusió digital com a factor d'inclusió social, es persegueix 

aprofitar l'ús de les TIC per a ajudar a millorar la qualitat de vida d'aquelles persones en risc 

d'exclusió, les seues relacions socials i les seues possibilitats de promoció.  

Amb la finalitat de treballar pel desenvolupament d'una societat digital inclusiva basada en la 

igualtat d'oportunitats, la Conselleria d'Innovació, Ciència, Universitats i Societat Digital ha 

signat un conveni de col·laboració amb la Universitat d'Alacant, per a la creació de la Càtedra de 

Bretxa Digital generacional, a fi de fomentar activitats de formació, divulgació i investigació en 

aquesta matèria. 

La primera reunió de la Càtedra de Bretxa Digital generacional, va tindre lloc el dia 21 de 

setembre de 2020 per mitjans telemàtics, en la qual es va nomenar a Natalia Papí Gálvez, 

professora titular de la Universitat d'Alacant, com a directora de la Càtedra, qui va presentar la 

proposta d'activitats a desenvolupar en investigació, divulgació, formació i transferència, amb 

el seu corresponent pressupost.  

La presidència de la comissió mixta de la Càtedra de Bretxa Digital generacional,  correspon a 

María Muñoz Blanco, directora general per a la Lluita contra la Bretxa Digital. La comissió està 

constituïda per dos membres de la Generalitat Valenciana, Francisca Inés Hernández González, 

cap de servei d'Observatori de la Societat Digital, i Ana María Guerrero Agós, tècnica 

d'Observatori de la Societat Digital. La comissió està constituïda, a més,  per tres membres de la 

Universitat d'Alacant, la secretària general, Esther Algarra Prats, la vicesecretària general, 

Dolores Lozano Castelló, i el degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Raúl 

Ruiz Callado. 


