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Capítol 1 

Introducció 

1.1 Motivació 

	 Segueixes un camí durant un bon grapat de dies, mesos i anys fins que un bon dia et 
trobes allà plantada visualitzant el que sembla la fi d’aquell camí i la frontera amb una nova 
realitat. És hora de treure a la llum tot el que has anat recollint i guardant a la motxilla tot 
aquest temps i posar-ho sobre la taula, per construir el que serà la culminació d’aquell camí, 
el Projecte Final de Carrera dels estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.      

Aquest projecte neix de la idea de fer un projecte tecnològic diferent, de voler marcar la 
diferència i ser-hi present en tot moment. No sols crear un “producte” que sigui avaluat i 
quedi abandonat en un racó al cap dels anys. De poder crear una solució real per un 
problema real.  

Amb la petita experiència que tenia dins el món de la cooperació participant en un camp de 
treball a Tanzània i tenint contacte amb companys de la carrera o d’altres carreres que 
havien realitzat un projecte de cooperació, l’opció de que el meu projecte també ho fos 
agafava cada vegada més força. 

Va néixer l’oportunitat de realitzar un projecte tecnològic que alhora fos una gran 
experiència i fer-ho endinsant-me en una branca més social i transversal com és la 
Cooperació per al Desenvolupament. Permetent-me tenir un aprenentatge global i més 
holístic i crear i liderar el meu propi projecte.  

D’aquesta manera, amb tot l’entorn del que la cooperació s’envolta (conèixer diferents 
realitats i cultures, poder ajudar a crear una micro repercussió social, aprendre a adaptar-se, 
tenir un desenvolupament individual, etc.) i prenent el que he explicat com a raons, em vaig 
decidir a posar-me en marxa i buscar un projecte on poder aplicar els meus coneixements. 

A partir de l’organització Tecnologia per a Tothom (TxT) i el Centre per al 
Desenvolupament i la Cooperació (CCD) de la UPC vam encetar un projecte amb l’ONG 
nepalesa Rural Women Network Nepal (RUWON) on he pogut aplicar els meus 
coneixements d’enginyeria informàtica i fer-ho en la resolució d’una problemàtica real en 
un context i entorn aliens fins aleshores. Tenint sempre present que la cooperació per al 
desenvolupament no es tracta de salvar el món, sinó d’experimentar com fan les coses en un 
altre lloc i deixar-hi la nostra petjada. 

Així doncs, el fet de poder aplicar els coneixements adquirits, juntament amb la possibilitat 
de donar suport a l’organització RUWON al Nepal, fa que sigui molt més motivant 
encoratjar-se amb el treball que es presentarà en les properes pàgines.  
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1.2 Descripció i objectius del projecte 

	 En aquest document s’exposa el projecte que va sorgir de la voluntat de resoldre les 
necessitats trobades a l’ONG Rural Women’s Network Nepal (RUWON) a partir d’un 
anterior projecte de cooperació per al desenvolupament realitzat al Nepal.  

En les conclusions de l’estudi que es va poder efectuar durant la realització d’aquest primer  
contacte amb RUWON es van identificar unes mancances en termes d’infraestructura 
tecnològica, tant al que es refereix a la part de recursos hardware (necessitat d’obtenir 
material informàtic i que aquest pogués suportar els constants talls de llum de la regió en 
concret), com en una altre part de recursos software per a renovar i modernitzar el seu 
portal web i millorar l’ús que té l’organització de les noves tecnologies en les tasques de 
gestió, difusió i comunicació.  

Tots aquests recursos haurien de ser assequibles i també senzills a l’ús d’un usuari amb 
coneixements bàsics, permetent així que la mateixa organització fos capaç d’autogestionar-
los, sense cap ajuda externa.  

A partir d’aquest anàlisi inicial i amb la comunicació posterior amb els membres de 
RUWON, primer des de Barcelona a través de correu electrònic, skype i també de les xarxes 
socials i una vegada avançat el projecte, viatjant al Nepal podent tenir un contacte directe, 
es van confirmar aquestes i es van veure noves necessitats. També es van definir les 
característiques que n’haurien de complir.  

Sobre les noves necessitats, es presentava el requisit de fer una anàlisi exhaustiva de quina 
era la situació tecnològica real de RUWON per a poder identificar totes les mancances 
existents i les possibles millores tecnològiques per així facilitar la consecució dels seus 
objectius. Aquest es convertiria en l’objectiu principal del projecte. 
 
També es va considerar interessant veure les opcions per a poder implantar una intranet, al 
mateix temps que s’actualitzava la web, per a millorar les funcions de comunicació i gestió 
interna de l’ONG. Per altra banda, el fet d’introduir nous recursos, tant de material com de 
programes informàtics que en milloressin l’ús, ens faria necessari que hi hagués una 
formació de com fer servir aquesta nova infraestructura.  

Tot i amb això, tots els mitjans implicats havien de respondre a la característica de 
sostenibilitat. Aquesta característica es va establir com essencial en tot moment dins el 
projecte. Per a resoldre les necessitats citades, cada un dels seus objectius s’havien d’ajustar 
per a reduir al màxim l’impacte ambiental, econòmic i social que es podia generar.  

D’aquesta manera els objectius que quedaren definits inicialment per al projecte són els 
llistats a continuació:  

1. Anàlisi i estudi de la situació actual de les TIC en l’organització RUWON per a la identificació de les 
seves mancances i necessitats. 

2. Desenvolupament i actualització del site web oficial de RUWON instal·lant-hi un Sistema de Gestió de 
Continguts (CMS). 
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3. Agregar noves opcions i solucions de gestió de l’organització integrades en el site web a partir d’una 
Intranet. 

4. Dotar d’infraestructura tecnològica a RUWON per a millorar la seva gestió i possibilitar la introducció 
de les TIC en el seu programa educatiu com a nova matèria de formació que s’imparteix i com a eina pel 
desenvolupament d’altres matèries. 

5. Formació i capacitació en TIC i noves tecnologies. 

6. Crear els fonaments i les bases d’una col·laboració i cooperació que continuï més enllà d’aquest projecte 
amb la contrapart RUWON. 

7. Mantenir la difusió del projecte i  participar en activitats de sensibilització. 

1.3 Estructura de la memòria 

	 El capítol 1 pretén ser una entrada al projecte per a qualsevol lector d’aquesta 
memòria. En ell s’explica la situació de com es va iniciar i quins en són els motius i molt 
breument en que consisteix i quins són els seus objectius.  

El capítol 2 s’endinsa en mostrar de la millor manera possible tot el context en el que 
s’emmarca el projecte. L’enquadra dins la cooperació, n’explica la relació entre educació i 
desenvolupament i com les TIC en són un factor indispensable en el desenvolupament 
humà i en la contribució a l’educació.  
Per altre banda ens introdueix el Nepal, el país on es va realitzar el projecte, ens ofereix 
algunes dades socio-polítiques i històriques i intenta exposar la situació del context 
tecnològic i educatiu actual. Finalment contextualitza la ONG de RUWON, n’explica la 
seva visió i el seu motiu; els projectes que ha realitzat o té en marxa actualment i quins són 
els seus recursos tecnològics. 
   
El que es presenta en el capítol 3 és l’anàlisi i la definició del problema. S’hi explica com 
s’han identificat les problemàtiques i necessitats a resoldre, quins antecedent del projecte hi 
ha hagut. A partir d’aquí s’exposen les alternatives que s’han adoptat per afrontar el 
problema, els objectius a complir i les accions que es portaran a terme, els resultats esperats 
i les limitacions que poden aparèixer. En definitiva, en aquest apartat s’exposa l’abast que té 
el projecte. 

En el capítol 4 s’explica i es defineix el concepte de CMS (Content Management System), es 
llisten les seves característiques, es justifica l’ús i implantació d’aquesta tecnologia en el 
nostre projecte, es decideix quin dels CMS lliures analitzats s’adapta millor a les necessitats 
del projecte. 

En el capítol 5 es mostra la memòria de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. S’hi 
troben explicades les tasques principals que s’han realitzat durant el desenvolupament 
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d’aquest projecte, necessàries per a l’obtenció dels objectius. També se’n fa un repàs dels 
resultats obtinguts.  

El capítol 6 és bàsicament la planificació del projecte. S’hi descriuen les tasques i se’n fa una 
temporalització amb la planificació que s’ha seguit i els riscs possibles. Es revisen els 
compromisos que s’han marcat a l’inici, s’inclouen i justifiquen les desviacions sobre la 
planificació inicial,  i es fa una planificació definitiva. També s’hi inclou un apartat d’anàlisi 
de costos per a visualitzar la correcta viabilitat del projecte. 

En el capítol 7 es realitza un anàlisi de sostenibilitat. S’estudia l’impacte que aquest tindrà 
en les diferents dimensions de sostenibilitat: la dimensió socials, l’ambiental i l’econòmica i  
les relacions que hi ha entre elles. També es contemplen els riscos que poden aparèixer 
durant el projecte o una vegada acabat. L’anàlisi es fa a partir de la matriu de sostenibilitat 
de la proposta generada des de la FIB per varis PDI’s, per a considerar la sostenbilitat en un 
projecte d’enginyeria i resoldre la manera d’acotar-ho. 

En aquest capítol 8 es fa la valoració dels objectius i requisits satisfets, mirant els resultats 
obtinguts mitjançant les activitats realitzades i comparant-ho amb la situació inicial, veient  
les millores obtingudes i també les dificultats principals trobades. També es descriuen les 
possibles ampliacions i la continuïtat que pot tenir el projecte i finalment, les conclusions i 
reflexions resultants de tot el procés.  

La memòria conclou amb el recull de les referències consultades i utilitzades per a la 
redacció del document.  
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Capítol 2 

Context del projecte 

2.1 Cooperació 

	 Aquest projecte s’emmarca dins la tipologia de projectes que s’anomenen de 
Cooperació per al Desenvolupament. És un projecte que ha estat elaborat amb la ONG 
nepalesa RUWON en col·laboració amb les associacions Tecnologia per Tothom (TxT) i 
Labdoo i ha estat finançat pel Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD).  

Degut a que el projecte es mou en aquest entorn de cooperació crec adient fer un breu incís 
i definir alguns termes que ajudaran a entendre la seva naturalesa i les seves característiques. 

La Cooperació Internacional per al Desenvolupament engloba dos termes que van 
lligats d’aprop i que es mouen per un significat conjunt. La cooperació al desenvolupament 
compren el conjunt d'actuacions realitzades per actors públics i privats amb l'objectiu de 
promoure un progrés econòmic i social global sostenible i just. Està estretament vinculada a 
l'Ajuda Oficial al Desenvolupament i la Cooperació internacional (que engloba 
l'aproximació social, econòmica i política a nivell acadèmic, així com el total de fluxos 
d'ajuda per pal·liar les desigualtats globals). L'ajuda al Desenvolupament pren forma 
d'ajuda financera oficial i privada, i es centra en la promoció del creixement econòmic, la 
sostenibilitat mediambiental i el canvi social en el conegut com a Tercer Món, o Països en 
vies de desenvolupament. 

El terme sovint s'ha relacionat al desenvolupament econòmic com a tal, encara que en els 
darrers anys s'ha inserit en una perspectiva més ampla de desenvolupament humà i el 
creixement sostenible. En aquest sentit, la cooperació procura el desenvolupament no 
només sobre la base de l'Ajuda Exterior, sinó a diferents aspectes de la governança 
democràtica, l'atenció sanitària, l'educació, la reducció de la pobresa, la igualtat de gènere i 
els drets humans. 

Els projectes de desenvolupament internacional poden basar-se en un cas concret, 
desenvolupat per una ONG amb l'objectiu de combatre una situació concreta de 
subdesenvolupament, en intentar pal·liar els efectes d'una situació d'emergència, com pot 
ser una epidèmia, una situació de fam o l'efecte d'un desastre natural, o en dur a terme una 
acció transformadora de fons, que intenti revertir aspectes socials i polítics d'una societat. En 
els últims anys, aquests projectes s'han basat en l'empoderament de les dones, en la 
construcció d'economies locals i en l'atenció del medi ambient. 

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) és una associació de la UPC 
que neix l’any 1992 a partir d’una iniciativa d’un Consell Social. El CCD es crea amb la 
missió d’impulsar la implicació activa de la UPC i els seus integrants (des d’alumnes a 
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professorat i PAS) en la cooperació per al desenvolupament i recolzar la realització 
d’iniciatives en aquest àmbit per part de tots els membres de la UPC. A més a més, en 
desenvolupa una tasca de formació i sensibilització d’aquesta mateixa problemàtica. 

L’associació universitària Tecnologia per a Tothom (TxT) està vinculada a la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Té com objectius principals, la sensibilització de la comunitat 
universitària en els aspectes de compromís social, ambiental i cooperació al 
desenvolupament humà. També el de contribuir mitjançant les TIC a la millora de les 
condicions de sectors desafavorits i promoure la responsabilitat social i ambiental a la 
universitat. Entre d’altres activitats, una de les més importants és la recuperació d’equips 
informàtics obsolets per a l’ús a les facultats de la UPC, però que d’altres entitats poden fer-
ne ús. També organitzen jornades de sensibilització durant tot l’anys sobre cooperació, re-
utilització d’equips, “e-waste”, etc. Aquestes jornades també son molt importants, perquè 
van dirigides a una societat que comença a ser conscient de les problemàtiques que estem 
generant. 

L’associació Labdoo és un projecte que pretén aprofitar els ordinadors portàtils que ja no es 
fan servir, per el món de l’educació. Per a fer-ho s'ha de seguir tot un procés de seguiment 
amb sensibilitat mediambiental. El seu objectiu primordial és el de reduir les escombraries 
tecnològiques i facilitar l'educació de tots els infants. Usant eines de xarxes socials 
descentralitzades poden proveir eficientment aquests portàtils excedents als nens dels països 
en desenvolupament de les escoles més necessitades.  
El transport d'aquest portàtil, s'efectuà mitjançant voluntaris que estan a punt de realitzar 
un viatge a una destinació molt propera a l'emplaçament de l'escola. Amb l'ajuda d'aquests 
viatgers voluntaris, el portàtil arriba a l'escola que el necessita. Una vegada l'ordinador 
portàtil no pugui ser més aprofitat o es faci malbé serà transportat mitjançant un voluntari 
Dootrip a una planta de reciclatge on es reciclaran els seus components. 

L’organització Rural Women Network Nepal (RUWON) treballa donant formació a 
dones, joves i nens de diferents localitats del Nepal. La seva missió principal és dotar a 
aquest col·lectiu dels coneixements necessaris per que s’adaptin a una societat que es troba 
en una difícil situació de desenvolupament i on precisament aquesta gent té més difícil 
accés, amb l’objectiu de facilitar la seva participació activament a tots els sectors de la 
societat per tal que contribueixin al desenvolupament del país.  

2.2 Educació i desenvolupament 

	 En aquest segon punt del capítol es vol introduir i exposar quin és el factor que ha 
estat clau  per a fer possible l’existència d’aquest projecte i també de molts altres projectes 
de cooperació.  

A la FIB, s’hi estudia la disciplina de les tecnologies de la informació, coneguda amb el nom 
d’informàtica. Com estudis universitaris que són, sobre aquesta disciplina a la carrera s’hi 

"10



veu un gran ventall de coneixements en les diferents vessants, no només se n’aprèn de 
l’utilització de diverses eines tecnològiques sinó també es veuen quins són els pros i els 
contres de la tecnologia i com pot arribar a condicionar i afectar a la societat.  

El factor que majoritàriament fa moure a la gent que es dedica a aquesta disciplina a 
engrescar-se a participar en un projecte de cooperació és la gran influència negativa que pot 
arribar a tenir la dificultat d’accés a la tecnologia i com això condiciona l’entrada a 
l’educació i al desenvolupament humà en les diferents societats.  

El motiu més primari d’aquest projecte és el de possibilitar, encara que sigui en un tant per 
cent minúscul, l’oportunitat de canvi i la millora de l’accés a les TIC en un entorn específic i 
disminuir-hi el que s’anomena la “fractura digital”. 

Com a part de la contextualització del projecte s’ha cregut adient, a continuació, definir 
com les TIC afecten a les societats i a l’educació i com aquestes contribueixen a l’augment 
de la diferència en desenvolupament humà.   
  

2.2.1 Les TIC 
	  
	 Des de la meitat del segle XX la societat està sofrint una transformació en la que 
s’observa una transició d’una economia basada en béns materials a una economia basada 
en el coneixement, moment conegut com la “era de la informació”. 

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) hi ocupen un espai central. Tenim 
tecnologia per tot arreu: a complements com els telèfons mòbils o rellotges, en tots els 
aparells mèdics, en l’oci, el treball, a casa, i fins i tot en nosaltres mateixos en forma de 
micro-xips. Aquestes, transformen de manera significativa la societat, tenen un impacte 
sobre la nostra manera de viure i alhora ens permeten comprendre millor el món. Les TIC 
ens ofereixen unes eines molt útils que han permès avenços importants en àrees com la 
sanitat, les finances, la construcció, la cultura o l’educació, entre d’altres. Provoquen una 
millora i una optimització dels processos i de les activitats en què s’apliquen, de manera que 
ajuden al desenvolupament humà.  

Accés i desenvolupament humà 
	  
	 Com s’ha dit anteriorment, les TIC des de la seva entrada al món, modifiquen la 
manera com hi vivim i com ens hi relacionem. És difícil analitzar-ne l’impacte social i els 
efectes que aquestes poden aportar si ens deixem eclipsar i actuem de manera massa 
optimista davant els avantatges que ens ofereix i acceptem com a normals els seus impactes 
negatius.   

En canvi, si qüestionem també l’impacte negatiu que l’ús de les TIC poden tenir, ens 
ajudarà en part, a prendre les precaucions necessàries per a minimitzar i reduir aquests 
riscos. 

L’omnipresència de les TIC és cada dia més imperceptible, s’integren en tots els àmbits de 
la vida, però d’igual manera que milloren molt les activitats en que s’apliquen, poden  
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provocar dificultats i tenen també desavantatges. Un d’aquests és el de poder obstaculitzar el 
desenvolupament de certs grups de població aïllant-los de la informació. Aquesta dificultat 
d’accés a les tecnologies provoca un impacte significatiu sobre la vida de les persones, 
n’augmenta les diferències i limita l’accés al desenvolupament entre societats o països. 

El desenvolupament en sí, té com a objectiu crear un entorn en el qual les persones puguin 
desplegar tot el seu potencial d’acord amb les seves necessitats i els seus interessos. L’accés a 
les TIC és una de les maneres de fomentar el desenvolupament d’un país o societat. En 
aquesta societat de la informació, per esdevenir un individu productiu, has de ser capaç 
d’aprofitar tot allò que ofereixen les TIC. Això implica que puguis disposar dels mitjans per 
accedir-hi (electricitat, ordinadors, formació, internet, etc.) i que tinguis uns coneixements 
bàsics de l’ús de les tecnologies i l’accés a la informació per a poder treure’n profit, és a dir, 
una educació en tecnologies de la informació.  

El problema és que no tothom disposa d’aquest accés als mitjans i a la formació doncs no 
tothom tindrà les mateixes oportunitats de participar de la mateixa manera en aquest 
desenvolupament, ni a una educació que inclogui les TIC com a part dels coneixements 
indispensables. 

Aquesta diferència d’oportunitats per accedir a les TIC és el que s’anomena “fractura digital” 
i fa que cada vegada hi hagi més diferència entre països rics i pobres i entre grups socials 
dins un mateix país.  

Això fa palesa la necessitat d’ajudar a la millora de l’accés a les TIC als països i regions més 
desafavorides, per ajudar a minimitzar les conseqüències negatives que la falta d’accés a 
aquestes tenen sobre el progrés i el desenvolupament de les persones i de la societat. 

La Cooperació Internacional al Desenvolupament pot ser una bona manera de detectar 
aquestes desigualtats tecnològiques i aquestes necessitats que es podrien resoldre mitjançant 
les TIC i són un primer pas i una via de suport als més desafavorits, per tal de contribuir a 
la implantació d’aquestes. 

Contribució a l’educació 

	 En l’apartat anterior, s’ha exposat com les TIC potencien el desenvolupament humà 
i com la dificultat d’accés pot perjudicar seriosament a l’apoderament de les persones i de 
les seves vides. Doncs l’aprenentatge de les tecnologies és una assignatura pendent per a tots 
aquells sistemes educatius que tenen com a objectiu instruir aquells coneixements que 
resulten útils per al desenvolupament personal i professional dels seus alumnes.  

Les TIC, han de ser ensenyades com un mitjà, no com una finalitat en sí mateixes. 
L’ensenyament clar que ha de permetre saber el funcionament dels ordinadors i com aplicar 
la tecnologia en el dia a dia per a millorar els processos quotidians. Però també s’ha de 
potenciar l’aprenentatge de les TIC com a eines cognitives, com un recurs o un instrument 
en el procés d’aprenentatge de nous coneixements. I alhora s’ha de veure la vessant 
comunicadora de les TIC, com una font inacabable d’informació i com un canal que  en 
permet la interacció entre diversos usuaris.  
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Per això, en aquest projecte el que es pretén és contribuir al desenvolupament de RUWON 
mitjançant les TIC, dotant-los d’infraestructura tecnològica i d’uns coneixements que els 
capacitin per usar-la en els processos propis de l’organització i també utilitzar-la com a 
recurs de transmissió de la informació en els seus projectes educatius i en tots el processos 
comunicatius cap a l’exterior.  

2.3 Nepal 

2.3.1 Descripció general 
	  
	 Actualment, Nepal és una República Federal Democràtica. És un país sense sortida 
al mar situat a l’Àsia meridional. Està rodejat en el nord per la República Popular Xinesa i 
per la Índia en el sud, l’oest i l’est. Està separat de Bangladesh per un petit pas conegut com 
el “corredor de Sliguri”, i separat del Bhutan uns 88km per l’estat indi de Sikkim. 
És un país de naturalesa muntanyosa (geogràficament es troba situat a l’Himalaya), on es 
troben, total o parcialment, alguns dels cims més alts de la Terra, destacant l’Everest de 
8848 metres d’altura. 

Figura 2.1: Mapa de Nepal i països limítrofs.  

Es disposa en 14 zones administratives (Bagmati, Bheri, Dhawlagiri, Gandaki, Janakpur, 
Karnali, Kosi, Lumbini, Mahakali, Mechi, Nrayani, Rapti, Sagarmatha i Seti) i 75 
districtes. La capital i principal ciutat és Kathmandú amb una població de 1.740.977 
habitants és el centre cultural del Nepal. A partir dels anys 1960, Katmandú es va convertir 
en un lloc molt visitat per turistes d'arreu del món, impulsats pel moviment hippie, i avui dia 
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és una ciutat turística afavorida per les altes muntanyes, els palaus i temples i els parcs 
naturals.  
 
Bona part de la població (amb un total de 30.430.00 habitants al 2013), es concentra a la 

vall i la ciutat de Kathmandú. L’idioma oficial és el nepalès, llengua franca d’ús comú, 
parlada pel 58,4% de la població, tot i que hi conviuen altres llengües importants 

(la Maithir o la Bhojpuri), altres idiomes tibetano-birmans o dialectes bhutia 
com el sherpa o el thakali. La moneda oficial la rupia nepalesa (NPR) i la 

bandera té la peculiaritat de ser la única d’un país que no té forma 
quadrada. 

Nepal és un veritable mosaic de races de diferents 
cultures que conviuen en pau ja que el respecte és una 

característica essencial dels nepalesos. Ningú intenta que s'adopti la seva 
manera de viure però sí espera que es respectin les seves tradicions i 

costums. El poble nepalès és principalment hinduista (amb un 
80,6% d’adeptes), tot i contar amb una antiga i profunda tradició 

budista (10,7%), ambdues religions conviuen amb naturalitat i 
sense cap problema juntament amb la musulmana (4,2%) i 
en una minoria la cristiana.  

Figura 2.2: Bandera de Nepal. 

Història: 
	 Abans de la dècada de 1950, el Nepal era governat per sistemes monàrquics. Entre 
els segles XV i XVIII, el país va estar dividit en tres regnes i posteriorment es va unificar 
sota una monarquia anomenada el Regne del Nepal. L'última dinastia que va governar el 
país va ser la Dinastia Rana la qual ho va fer des de 1846.  

El 1951, el monarca nepalès va derogar el sistema de govern dels primers ministres 
hereditaris que portava més d'un segle en vigència i va instituir un sistema de gabinet que va 
portar als partits polítics al govern. Aquest acord va durar fins a 1960, quan els partits 
polítics van ser prohibits de nou, però es va restablir el 1990 amb l'establiment d'una 
democràcia multi-partidista en el marc d'una monarquia constitucional.  

Una insurrecció liderada pels maoistes va esclatar el 1996. Aquesta revolta va donar lloc a 
una guerra civil que va durar 10 anys i va dissoldre el Consell de Ministres i el Parlament, 
permetent que el Rei assumís el poder absolut. 

Diverses protestes massives a l'abril de 2006, seguides per mesos de negociacions de pau van 
culminar en un acord de pau al final de l’any i amb la promulgació  d’una constitució 
interina. Després d'una elecció nacional de l'Assemblea Constituent (AC) el 2008, aquesta 
va declarar a Nepal com una República Democràtica Federal, va abolir la monarquia, i va 
elegir per primera vegada president del país.  
Entre 2008 i 2011 hi va haver quatre governs de coalició diferents. Després que la AC no va 
poder redactar una constitució en el termini establert pel Tribunal Suprem (maig del 2012), 
el primer ministre Baburam Bhattarai va dissoldre la AC que no es tornarien a formar fins 
les eleccions del novembre de 2013. El govern no es formalitzaria fins al mes de febrer de 
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l’any 2014, com un govern de coalició amb el president del Congrés nepalès com a primer 
ministre.  

Fins a gener de 2015, la Constitució definitiva encara no ha estat redactada degut a que en 
el govern encara persisteixi el desacord sobre la reestructuració federal i el repartiment del 
poder.. 

Economia: 
	 Tot aquest entorn polític no han afavorit que el Nepal deixi de ser un dels països més 
pobres i menys desenvolupats del món. Aproximadament la meitat de la seva població està 
vivint per sota de la línia de pobresa.  

Si mirem l’IDH del Nepal corresponent a l’any 2014, ens adonem que està a la posició 145 
dels 187 països presentats a l’informe de desenvolupament humà de les nacions unides.  
Això significa que està entre un dels 43 països amb les desigualtats humanes econòmiques i 
de gènere  més elevades del món. 

Figura 2.3: Rànquing de l’IDH de les Nacions Unides 2014. Comparació dels països més 
desenvolupats versus el Nepal. 

Des de maig de 1991, el govern nepalès ha realitzat diverses reformes econòmiques, 
particularment en aquelles àrees que incentiven el comerç i les inversions estrangeres. No 
obstant això, amb la recentment inestabilitat política ha fet difícil la possibilitat 
d'implementar més reformes econòmiques.  

"15



La sustentació principal de la seva economia és l’agricultura constituint un 41% del PNB. 
L'activitat industrial es limita al processament de productes agrícoles, i la producció de 
tèxtils i catifes s'ha expandit i representa al voltant del 80% de l'intercanvi amb l'estranger. 
Però Nepal posseeix un camp considerable per accelerar el creixement econòmic, per 
exemple mitjançant l'explotació del seu potencial en energia hidroelèctrica i el turisme, 
àrees de recent interès d'inversors estrangers. No obstant això, les perspectives de comerç o 
inversió, romanen escasses degut en part a la seva feble economia i el seu retard tecnològic, 
com així també pel fet de no tenir sortida al mar i la seva susceptibilitat a desastres naturals.  

2.3.2 Educació i TIC 
	  
	 Nepal és un dels països més pobres del món i el que presenta més desigualtats en 
tota Àsia. L’educació, com en la majoria dels països desafavorits, és un tema clau a tractar 
per totes les organitzacions, nacionals i internacionals. El desenvolupament educatiu és un 
factor potencialment clau per a una reducció de la incidència de la pobresa, per a l’augment 
dels nivells generals de la productivitat del treball i pel creixement econòmic i la millora de 
la qualitat de vida a través de la dotació de poder a la població. 

En la història de l’educació al Nepal sabem que tradicionalment el seu sistema educatiu va 
ser guiat per la cultura hindú. Els seus inicis es van basar molt en l’ensenyament casolà i  a 
poc a poc es va anar transferit els poders al seminari Gurukul, on persones doctes 
anomenats Guru van ser les responsables de l'ensenyament decidint ells mateixos què 
ensenyar i com ensenyar-ho. Abans que comencés l'educació moderna al país, 
l'escolarització estava restringida a les classes altes que eren les privilegiades en tot sentit, 
mentre que la resta de la població era essencialment analfabeta i ignorant. Abans de la nova 
era educativa, només els nens de les classes benestants rebien educació, en canvi les nenes 
molt poques vegades rebien una educació adequada. L’escola no va ser oberta formalment 
al públic en general fins a la instauració de la democràcia al Nepal, el 1951, i no fou fins el 
1971 que s’introduí un pla d’educació que va permetre el seu augment i desenvolupament.  

Actualment, a més de la creació d'una estructura educativa al Nepal, el govern ha establert 
escoles comunitàries (públiques) per a les quals els estudiants reben beques del govern de 
forma regular. També hi ha escoles privades, finançades per fonts no governamentals propis 
o aliens de l’escola o un altre tipus d’escoles administrades per la població local la qual està 
molt entusiasmada amb tenir una escola en la seva zona. Tot i que no reben cap subvenció 
del govern en forma regular, les persones ajuden a administrar les escoles perquè d'aquesta 
manera siguin identificades com a veritables escoles de la comunitat. 

	 L’estructura i l’organització del sistema educatiu nepalès està basat en el programa 
dels Estats Units. L’educació primària obligatòria i gratuïta en les escoles publiques 
comença als 6 anys i dura cinc anys (graus 1 a 5). El seu principal objectiu és ensenyar als 
nens a llegir, escriure i calcular. L'educació secundària s’organitza en tres cicles, el 1r cicle 
comprèn del 6è al 8è grau i posa l'accent en el desenvolupament de la personalitat i forma 
als estudiants per a l'ensenyament superior. El 2n cicle de dos anys (9è i 10è) és considerat 
com a preparació per a l'ensenyament secundari superior. I els últims dos anys, els graus 11 i 
12 són considerats secundària superior, on les principals matèries són educació, ciència, 
humanitats i comerç. En l'educació superior hi ha quatre grans camps d'estudi: general, 
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professionals, tècnics, i sànscrit. Les universitats ofereixen tres o quatre anys de llicenciatura, 
el diploma d'un any de postgrau, el de dos anys de mestratge i també el de tres anys per als 
programes de doctorat en diversos camps. Pel que fa a les escoles i instituts de formació 
tècnica són principalment privats. 

L’objectiu principal que té el govern del Nepal en aquests moments és el d’escolaritzar en 
l’escola primària i secundaria a tots els nens i nenes sense excepció. I tot i que aquest 
objectiu està lluny d’aconseguir-se al 100%, des de la implantació de l’educació general i 
amb les millores que hi ha hagut, la taxa d’escolarització i el tant per cent d’alfabetització 
han  tingut una crescuda important.  

El 1951, el Nepal tenia una taxa d'alfabetització d'adults del 5%. El 2011, la taxa 
d'alfabetització dels adults havia augmentat fins al 60,9% (un 51,4% en dones i un 72,2% en 
homes). També podem observar en la següent graella, segons la publicació de dades 
estadístiques de Nepal feta pel mateix govern nepalès l’any 2011, que tant la taxa 
d’escolarització com el nombre d’escoles i de professors contractats és una xifra en augment 
en els últims anys, sobretot pel que fa als escolars dels primers cursos de secundària. 

 

Figura 2.4: Dades estadístiques de l’escolarització al Nepal (2011) 

Tot i haver un compromís amb l’educació a tot el país, es necessiten profundes millores en 
tots els aspectes educatius. Diferents plans, programes, projectes i estratègies s'han 
implementat per a la millora de la qualitat de l'educació pública al Nepal. Però els resultats 
desitjats no s'han assolit fins ara. Factors com la situació política del país, la recent guerra i 
la posterior reestructuració del país en la que estan immersos, la pobresa i les grans 
diferències ètniques i culturals dels nepalesos, impedeixen que el sector educatiu millori de 
la manera requerida i s’adapti a les diferents realitats (d’economia, casta i gènere). I si no pot 
avançar el sistema educatiu en general, l’educació específica tècnica la segueix de lluny, 
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només sent accessible per una minoria de la població degut als recursos que requereix 
poder-la impartir.  

2.4 RUWON 

	 RUWON Nepal és pot descriure com una ONG social, feminista i autònoma; una 
organització molt familiar, que es va formar en el districte de Sindhuli l’any 2007 pel Sr.  
Dhruba Prasad Ghimire, actual secretari general. 

Inicialment va estar enfocada a enfortir i millorar la situació de les dones tant en educació 
com en posició social. Més tard es va establir també a Kathmandú (l’any 2009), obrint-se 
camí amb nous programes per a joves i nens.  

RUWON dóna suport a les dones, joves i nens especialment en les comunitats excloses, 
marginades o desafavorides de les zones rurals, per aconseguir un desenvolupament 
sostenible i equitatiu a través de la inclusió social, la promoció i l’empoderament d’aquests 
grups. L'organització aspira a desenvolupar la capacitat d’aquests grups a participar 
activament en el desenvolupament del país, on la pau i la democràcia sostenible són 
fonamentals com a part de la filosofia de RUWON. 

Entre els projectes que tenen en marxa actualment a RUWON, aquests inclouen: projectes 
per al desenvolupament de les habilitats econòmiques de les dones com el programa de 
micro-finançament que proporciona préstecs sense interessos com a oportunitat per iniciar 
el seu propi negoci. També el programa d’alfabetització per a dones, les classes de 
computació per a dones i joves, les classes extres de suport a l’escola per aquells nens amb 
més falta de recursos, les campanyes de sensibilització a les escoles (contra les drogues, la 
igualtat de gènere, els drets dels infants,etc.) i també les de lideratge i capacitació de joves i 
nens amb la creació de clubs on es fan activitats d’escriptura i debat entre d’altres. 
I el que és fins a l’actualitat el projecte més gran i ambiciós, la creació d’un orfenat “Star 
Children RUWON” per a nens i nenes sense recursos que està en funcionament des de 
febrer de 2013.  

L'organització està constituïda per un consell executiu (amb presidenta, vicepresidenta, 
secretari general, i tresorera) i altres membres i voluntaris que ajuden a mantenir en marxa 
tots els seus projectes. RUWON rep fons del govern per alguns projectes; en d’altres també 
de socis internacionals a partir dels contactes que han anat fent al llarg dels anys. També rep 
donacions de donants individuals. 

2.4.1 Visió general 

	 Juntament amb la informació de RUWON proporcionada en el punt anterior, es vol 
acompanyar a la seva descripció, una aproximació a la realitat actual de la seva situació.  
RUWON és una ONG prou jove, que va iniciar la seva activitat sense gaires recursos més 
que l’esforç dels seus pocs membres fundadors i que ha aconseguit tenir una gran activitat i 
augmentar el seu rang d’actuació pas a pas. 
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A partir de la col·laboració anterior que hi va haver amb RUWON el setembre de 2011, es 
van poder identificar algunes necessitats que es van voler satisfer amb el viatge al Nepal 
iniciat l’agost de 2012. Entre aquestes necessitats, la falta d’infraestructura tecnològica i 
també la falta d’una plataforma web que respongués a les necessitats de l’organització, foren 
les més destacades. 

Una vegada allà es va poder comprovar que a això se li sumaven altres necessitats que 
s’havien de satisfer paral·lelament, com la falta de formació tecnològica. És veritat que es 
necessitaven ordinadors però alhora també una capacitació i formació dels membres de 
l’organització en aquestes matèries, ja que ells serien els voluntaris que actuarien com a 
formadors en les classes d’alfabetització i computació i també per facilitar les gestions i 
tasques pròpies del dia a dia de l’organització. Moltes d’aquestes tasques es podrien dur a 
terme d’una manera més eficaç amb els programes adequats o amb un millor nivell de 
coneixement dels usats fins aleshores. Però per a que això sigui possible, fa falta que ells 
estiguin convençuts de la necessitat d’invertir el temps necessari en l’aprenentatge d’aquestes 
noves eines i el fet que sigui una ONG molt petita i tan familiar, ja que quasi tots els 
membres són de la família, fa que hi hagi una falta de professionalització. Hi ha pocs 
membres i moltes feines i no es poden permetre “perdre” el temps amb tasques que no 
responguin a un objectiu determinat tot i que això els impliqui una millora a llarg plaç. A 
més, cada membre prové d’un entorn similar i minva l’oportunitat que hi hagi una unió de 
grup interdisciplinari que puguin enfocar els mateixos problemes des d’angles diferents i 
tinguin una visió més futura d’allà on es voldran dirigir, no sols responguin als problemes del 
dia a dia. A això se li afegeix l’escàs suport econòmic que té l’organització. Rep fons per 
projectes, alguns a partir del mateix govern, d’altres de socis i contactes internacionals i unes 
poques donacions locals o individuals.  

La falta de connexió a internet a les aules i en la majoria d’espais de l’organització dificulta 
també un major desenvolupament de RUWON. Tan sols es disposa de connexió a internet a 
la casa pròpia del Secretari General, lligat a un sol ordinador, des d’on s’han de realitzar tots 
els tràmits i gestions de comunicació amb altres organitzacions locals i internacionals, 
actualització de la web, facebook, etc. També, a les classes de computació, els ordinadors en 
funcionament son escassos, uns 5 dels quals 2 espatllats més els que nosaltres vam aportar en 
el viatge (10 portàtils). Això fa que la docència sigui molt més poc eficient del que 
potencialment podria ser. Els constants talls de llum es sumen a les dificultats docents i els 
impedeixen fins i tot donar les classes amb els ordinadors, i el temari és molt bàsic i els 
professors no estan qualificats per ensenyar un nivell superior.  

Per últim, comentar que el fet que la gestió del domini de la seva web estès lligada a una 
empresa externa i de fora del país fa quasi impossible l’autogestió i modificació del site, per 
part nostra. La seva actualització era una de les necessitats bàsiques a acomplir ja que el seu 
format era difícil d’entendre i antic a la vista dels seus visitants.  

2.4.2 Motiu i projectes 

	 Des de la seva creació, RUWON Nepal ja ha posat en marxa diversos projectes. 
L’organització s'esforça per contribuir al desenvolupament econòmic i social del país en els 
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àmbits local, nacional i internacional mitjançant la potenciació de les dones de base i les 
persones marginades a través de sensibilització, l'educació, els drets fonamentals i la 
promoció. Per educar i donar poder a les dones, els joves i els nens a ser una part del 
desenvolupament a nivell local, nacional i internacional.  

La seva missió principal és dotar a aquest col·lectiu dels coneixements necessaris per que 
s’adaptin a una societat que es troba en una difícil situació de desenvolupament i on 
precisament aquesta gent hi té més difícil accés. El seu objectiu és facilitar la seva 
participació activa a tots els sectors de la societat per tal que contribueixin al 
desenvolupament del país. 

RUWON té la visió d'una societat que es basa en l'equitat de gènere, els drets humans, el 
bon govern, la democràcia i la pau, per desenvolupar una societat basada en la pau, la 
justícia i la igualtat. 

D’entres els seus projectes, es divideixen en projectes acabats i d’altres que encara continuen 
en funcionament sigui perquè s’acaben d’iniciar o perquè aquests són recurrents en el 
temps.  

En primer lloc anomenarem els projectes acabats. Per començar, l’Escola d'alfabetització 
de la dona, iniciada l’any 2010 a Saraswatinagar i a Kapan, on professors voluntaris  
ofereixen classes gratuïtes de coneixements de nepalès, matemàtiques i anglès a quasi 200 
dones analfabetes de totes les edats (actualment d’entre 20 i 79 anys). El projecte és recolzat 
pel Ministeri d'Educació, Nepal amb llibres i papereria per a alguns estudiants i també rep 
recolzament internacional.  

RUWON també fa Campanyes per estudiants envers la Igualtat de Gènere i programes 
de micro-estalvis per a dones. Des de juliol de 2010 s’han format clubs infantils a varies 
escoles públiques de la Vall de Kathmandú on els dirigents són educats en gènere, dones, 
drets de les joventuts, lideratge i desenvolupament de la personalitat, democràcia, micro-
estalvis i mobilització de recursos locals. L’objectiu és dotar als estudiants de nous 
coneixements, millorar la seva auto-confiança i augmentar la consciència sobre els temes 
esmentats, a través de diferents tipus d’activitats i cursos de formació dels clubs.  

L’Organització de reunions de sensibilització i solidaritat i mítings celebrats en dates 
puntuals com el dia internacional de la dona o de la joventut formen part del seu dia a dia.  
També la Capacitació i formació de dones en lideratge per a fomentar la participació 
d’aquestes en les decisions familiars i polítiques i en el desenvolupament de les capacitats i la 
conscienciació de les dones. S’han dut a terme varies capacitacions a partir del 2010 al 
districte de Shindhuli abraçant temes com el comportament social, el foment de la 
confiança, parlar davant grups, expressió de pensaments i opinions i també salut i higiene.  

Un altre projecte és el Programa cultural (de setembre de 2010) que vol ajudar a difondre 
el coneixement sobre les diferents cultures coexistents a la zona, per a preservar aquesta 
cultura i també per animar a la gent a tractar els altres amb respecte i per que contribueixin 
a una consolidació de la pau sostenible. Mentrestant, s'ofereix l'oportunitat d'utilitzar les 
habilitats en la parla, la dansa i el cant per millorar la confiança entre els membres de la 
comunitat. 
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	 Pel que fa als projectes en funcionament, destaquem els següents. La creació d’una 
Xarxa nacional d’organitzacions per a dones a fi d’obtenir un llistat de les 
organitzacions existents al Nepal i més específicament a la Vall de Kathmandú per poder 
mantenir un contacte directe que ajudi al moviment nacional de la dona, sumar forces, 
reconèixer i resoldre problemes conjuntament. En la mateixa línia també el projecte 
d’Empoderament de les dones econòmicament, ajudant amb el programa de micro-
finances per donar suport a les mares solteres (divorciades, separades, vídues, etc.) de zones 
rurals del Nepal per oferir-lis préstecs sense interessos per a que puguin posar en marxa el 
seu propi negoci i així millorar la seva situació financera per arribar a ser econòmicament 
independents. Els negocis es duen a terme en àrees en què les dones ja tenen habilitats, com 
la sastreria o la venda d’aliments.  

Les Campanyes de RUWON dels drets de l’infant i dels drets humans per augmentar 
la consciència dels estudiants de l'escola sobre els drets de l'infant, l'equitat de gènere, la 
democràcia, la pau i el lideratge i també per donar suport a la comunitat local per 
desenvolupar els seus coneixements sobre els Drets Humans i el seu ús apropiat per 
l'educació no formal. A través de les campanyes per als drets de l’infant, RUWON treballa 
en escoles públiques diferents, formant clubs infantils a Kathmandú i Sindhuli on reben 
formació en lideratge i realitzen la publicació tri-mensual d’una revista que inclou articles i 
informació escrita per ells.  

Per a RUWON també és important donar Suport educatiu a les escoles públiques i als 
estudiants més necessitats, a aquells que no son capaços d’anar a l’escola amb 
regularitat proporcionant-los uniformes escolars, sabates, motxilles, classes extres i articles 
de papereria al barri de Kapan a Kathmandú i a zones rurals del districte de Sindhuli. 
També se’n dóna a les escoles per al desenvolupament d’infraestructura i per la matrícula 
per a l’aprenentatge de l’anglès als seus estudiants.  

Per últim, el projecte més ambiciós, la creació d’un Orfenat, l’“Star Children’s Home” 
de RUWON, amb l’objectiu de proporcionar sostre i accés a l’educació a nens i nenes sense 
recursos. La instal·lació inclou menjar, roba i educació en un ambient tranquil i acollidor. 
Està en funcionament des de febrer de 2013. 

2.4.3 Localització i infraestructura 

	 RUWON va néixer l’any 2007 al districte de Sindhuli dins la zona administrativa de 
Janakpur a la regió central de Nepal. En els seus orígens tan sols disposaven d’una oficina 
llogada al districte; treballaven sense cap ordinador i sense electricitat, tan sols disposaven 
d’una prestatgeria mig buida. Actualment segueixen disposant d’una oficina, aquesta millor 
condicionada i  també d’una biblioteca comunitària amb quasi 2000 llibres de temes 
diversos. És a Sindhuli on es segueixen celebrant les reunions bianuals del comitè local de 
RUWON que revisa els projectes en marxa i tots els punts necessaris per tirar endavant 
l’organització.  
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Des del 2009, RUWON es va establir al barri de Kapan a Kathmandú i no és fins al 
principis del 2010 que inicien programes també per a joves i nens. A Kapan estableixen la 
seva oficina central amb més material, com un ordinador i una impressora, prestatgeries, 
una taula, cadires, arxivadors i tot el bàsic per a l’oficina. Al començament, aquesta es va 
situar en la mateixa casa del secretari general de l’organització i principal fundador de 
l’organització, el Dhruba Prasad Ghimire, fins que es va poder desplaçar a un nou espai 
llogat on es situaria no només l’oficina sinó també la classe per als seus programes de 
formació. Aquesta disposa inicialment de 5 ordinadors de taula comprats de segona mà o 
donats per la UNESCO, taules per a fer-los servir i alguns tamborets; també té una pissarra  
i retoladors de colors. Però no disposa de connexió a internet, aquesta només és present a 
l’antiga oficina, la casa del Dhruba, on també tenen accés a un ordinador i a una 
impressora, doncs és des d’on s’ocupen de totes les gestions necessàries de l’organització. 
Del que tampoc disposen és d’un projector com a eina per a millorar la transmissió de la 
informació a les classes que donen.  
  
RUWON va començar sense recursos i a a poc a poc va anar tenint ajuda del govern per a 
realitzar alguns programes i donar-se a conèixer dins la seva mateixa comunitat i també 
internacionalment. Aquest fet ha permès trobar més inversors i fer créixer el seus projectes. 
L’organització compta amb molt poca infraestructura, tots els espais els té llogats i ho pot 
fer  gracies a les ajudes locals i les ajudes externes internacionals. La família sencera s’hi 
dedica al 100%. Tots els membres són voluntaris, quasi bé tots parents, que s’encarreguen 
dels diferents projectes, de les classes de reforç, de l’orfenat de les nenes i els nens, de les 
xerrades i la creació de clubs infantils a les escoles, etc. 
Tots els edificis que formen part de l’organització, a Kathmandú, es troben al mateix barri i 
són molt propers, però entre districtes i amb la infraestructura viària nepalesa faria 
impossible el viatge entre oficines el mateix dia.  

2.4.4 Recursos tecnològics 

	 Com hem anat dient, la situació tecnològica de RUWON tot i ser molt bàsica i 
precària en els seus inicis, ha anat i segueix millorant pas a pas. A banda dels projectes que 
ja són en marxa, RUWON té noves fites i objectius. En aquests moments donen un gran pes 
a les noves tecnologies, tant pel que fa a la seva difusió com a l’hora de buscar i trobar nous 
contactes i nou finançament i no dubten de buscar també al seu voltant i unir-se a altres 
associacions i ONG’s amb les quals puguin col.laborar. 

Des de 2009 van iniciar el seu website, on exposar-hi tota la informació, descripció, missió, 
visió i objectius de l’organització i tots els projectes que anaven encetant. Es van crear un 
correu electrònic i van començar a cercar socis nacionals i internacionals.Van obrir la 
finestra que els conduiria al món exterior. Ells creuen en la tecnologia, que aquesta és molt 
important, i que està per tot arreu, que és una xarxa per a fer contacte amb la gent. Els 
ajuda a desenvolupar RUWON arreu del món, tenir relació amb altres organitzacions, 
trobar inversos, i estar connectats. 

L’organització disposa d’un ordinador més impressora a l’oficina temporal de casa el 
Dhruba amb connexió a internet per cable LAN. Utilitzen els programes bàsics de correu 
com “gmail” o yahoo mail, les xarxes socials: “facebook”, “twitter”, “linkedin” entre d’altres, i 
disposen de pàgina web pròpia, però lligada a un domini privat que no els permet tenir 
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accés per a fer les actualitzacions o modificacions requerides ells mateixos, sense haver de 
consultar amb l’administrador web. La seva actualització va ser designada com una de les 
necessitats considerades bàsiques a acomplir amb el projecte.  
Al pis destinat a donar classe consta de dues habitacions, l’oficina i la classe, on hi tenen 5 
ordinadors de taula (2 dels quals no funcionaven durant la nostra estada) i 10 ordinadors 
portàtils més que vam entregar a la nostra arribada per a formar part de l’aula tecnològica. 
Aquesta aula no disposava d’accés a internet en aquell moment. Allà s’hi instruïa en 
mecanografia i informàtica bàsica. Els professors tots voluntaris amb escassos coneixements 
en informàtica, doncs és necessària fer una formació més elevada dels membres de 
l’organització en tecnologia, ja que m olts d’ells sols han pogut tenir un primer contacte 
amb les TIC durant els seus estudis superiors o perquè han participat en algun dels cursos 
que ha ofert la UNESCO per a formadors.  

Amb l’ajuda i la infraestructura tecnològica amb la que hem aconseguit dotar-los, s’han 
pogut iniciar nous programes d’alfabetització digital i millorar el que ja hi havia en 
transcurs. Si els conserven en bon estat es podrà dur a terme un dels seus futurs objectius 
programats, la creació definitiva d’una aula d’ordinadors per a docència i i per a poder-hi 
tenir accés per consultes individual.  

No podem deixar de banda d’anomenar que tot i els progressos que s’han fet, a aquesta 
organització encara li queda un gran recorregut per endavant; per falta d’infraestructura i 
també falta de recursos humans més preparats que es puguin enfrontar amb els nous reptes i  
ajudin al creixement de RUWON. 
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Capítol 3 

Identificació i definició del projecte 
 

3.1 Introducció 

	 Tot projecte es defineix complint en el seu procediment amb el desenvolupament 
d’unes fases concretes. Aquestes 4 frases principals són les següents: 

 

 
 

Figura 3.1: Fases principals d’un projecte 

El que la primera etapa pretén, la d’anàlisi i identificació, és fer un reconeixement de 
l’entorn on es realitza el projecte, per detectar aquelles necessitats susceptibles de ser 
cobertes mitjançant els nostres recursos. A partir d’aquí s’obtenen els objectius principals, 
els actors i sabem la manera com aquests actors interactuen amb el nostre projecte. El 
propòsit dels projectes de cooperació, on hi ha una inversió social, és la de resoldre un 
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problema, satisfer una necessitat que té un determinat grup, raó per la qual la identificació i 
l’anàlisi de la situació inicial precedeix a l’inici de la preparació de qualsevol projecte.  

Un cop detectats els objectius, s’ha de realitzar la fase de planificació, amb el disseny de les 
activitats a realitzar i les eines a usar de manera que s’obtinguin els millors resultats i 
optimitzin els recursos disponibles. En aquesta fase també es fa la planificació temporal i de 
costos del projecte, necessària per predir possibles costos innecessaris en temps o diners o 
veure com es poden pal·liar alguns d’aquests costs a fi de fer el projecte més sostenible .  
  
Obtinguda la planificació, definides les activitats a realitzar i el temps que poden portar 
cadascuna d’elles, passem a la fase d’execució o materialització del projecte. En aquesta fase 
s’hi afegeix una part de monitorització o supervisió del procés que ens ajuda a fer el 
seguiment de l’estat del projecte i ens indicarà si existeix la necessitat de modificar-lo o 
incorporar canvis a la nostra planificació. Aquests poden ser deguts a haver obviat certs 
aspectes en l’anàlisi inicial o perquè la situació ha variat amb el temps i per tant s’han 
modificat algunes de les necessitats o la manera com ens podem haver enfocat a elles 
inicialment. Per aquest motiu, es considera important veure els processos d’un projecte de 
forma cíclica, no lineal, ja que les diferents fases s’interrelacionen entre sí. Més en especial si 
el projecte és de cooperació, donat que la comunitat amb la que es treballa acostuma a 
presentar situacions d’inestabilitat i canvi continus, doncs això implica que aquests canvis 
afectin a la planificació inicial i es donen canvis freqüents en els requisits inicials al llarg del 
desenvolupament del projecte.  

3.2 Anàlisi de la problemàtica 

	 Per iniciar amb la nostra anàlisi començarem definint quins són els subjectes 
involucrats en el nostre projecte. Entre ells els actors primaris, aquells més importants i que 
tenen una influència major sobre el projecte i els actors secundaris, que es veuen afectats per 
aquest.  
 
A més a més s’analitzaran les necessitats i mancances detectades de cada grup i les propostes 
d’acció que es volen implantar al respecte. Els subjectes involucrats són els següents:  

 
Personal de RUWON 

Aquests grup d’actors són els que més influència reben de la realització del projecte. S’hi 
inclou tota aquella persona que treballi dins l’organització i els seus membres. Els principals 
problemes detectats, com hem comentat ja anteriorment, són en primer lloc, la falta 
d’infraestructura tecnològica que dificulta per una banda la pròpia administració i gestió de 
l’ONG i per l’altre la consecució dels programes tecnològics docents en marxa, perquè 
disposen de molts pocs ordinadors i alguns espatllats o molt antics. La dificultat d’accés a les 
tecnologies també es contempla en la part de coneixements. Molts dels membres de 
RUWON han tingut un escàs contacte amb la tecnologia o n’han après sobre la marxa 
sense cap estudi formal al darrere. Això resulta ser un obstacle per a l’avanç i millora dins la 
ONG. En tercer lloc, un altre problema existent és la falta d’una plataforma web que 
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respongui a les necessitats actuals de l’organització i del moment en el que estem. El format 
de la web de RUWON necessita una actualització per a reduir la complexitat dels seus 
continguts i adaptar-ho a les web2.0 i fer que tot aquest nou paquet de dades sigui fàcil de 
gestionar pels mateixos membres sense necessitat de cap ajuda ni cap contracte extern.  

Veient els problemes de RUWON en l’àmbit tecnològic i tenint present la reduïda 
informació que tenim sobre l’organització i els seus processos tecnològics (sols es disposa de 
l’informe final de l’anterior col·laboració i les entrevistes a distància amb algun membre de 
l’organització), veiem que hi ha una manca d’informació i una necessitat de resoldre-ho 
abans de poder determinar cap millora més en aquest àmbit. Una d’aquestes possibles 
millores per ajudar a les funcions de comunicació i gestió interna de RUWON, seria la 
implantació d’una Intranet. A partir d’aquestes mancances es formulen les següents 
propostes d’acció:  

Reunir i dotar a RUWON d’infraestructura tecnològica 

- Millorar dels processos de gestió i administració de l’organització. 
- Possibilitar la creació d’una aula tecnològica. 
- Facilitar l’accés a les TIC.  

Formar als membres de l’organització en l’ús de noves tecnologies 

- Millorar els coneixements en TIC. 
- Donar accés a la nova infraestructura aportada. 
- Capacitar en l’autogestió de noves eines tecnològiques. 
- Possibilitar la creació d’un programa educatiu tecnològic. 

Actualització lloc web RUWON 

- Millora de l’accés i navegació del site. 
- Possibilitar la renovació de continguts al moment per part de RUWON.  
- Agregar tecnologies 2.0 i col·laboració amb les xarxes socials. 
- Facilitar-ne l’autogestió sense dependències externes.  

Estudiar quina és la situació real i actual de les TIC dins l’organització 

- Possibilitar la identificació de mancances i necessitats en l’àmbit de les tecnologies. 
- Creació d’un enllaç entre la UPC i RUWON per a futures col·laboracions.  

Creació i implantació d’una Intranet de l’organització 

- Millora de la comunicació intra-organització. 
- Facilitació de la gestió i l’administració i de la creació documental. 
- Compartició d’un espai virtual entre els membres. 

 
 
Col·laboradors de RUWON 

En el cas dels col·laboradors de RUWON, els definim com tota aquella persona o entitat 
que d’una manera o altre coopera amb l’organització. Professors i formadors de les seves 
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classes, entitats de la mateixa població o personal d’altres ONG’s. En aquest grup es 
considera que les principals mancances són també mancances heretades a partir dels pocs 
recursos que RUWON pot oferir en termes de tecnologia, no hi ha suficients ordinadors per 
a portar a terme una classe. Però també i d’igual manera que per als membres de 
l’organització, molts d’aquests col·laboradors no han tingut accés a una educació formal en 
TIC. Això empobreix el nivell de les classes i pot ser un obstacle en la transmissió de 
coneixements. La falta de recursos TIC també influeix en les relacions entre entitats que 
podria ser més fructífera amb uns coneixements més alts en TIC. Es proposen les següents 
propostes d’acció per tal de mitigar-ho:  

Obtenir material tecnològic 

- Millorar la infraestructura tecnològica disponibles a l’aula. 
- Facilitar l’accés a la tecnologia. 
- Millorar la gestió i inter-relació entre entitats.  

Capacitació en TIC  

- Millorar els coneixements en noves tecnologies.  
- Augmentar el nivell docent. 

Beneficiaris de RUWON 

En aquest últim nivell d’actors, es considera beneficiari a tota persona susceptible de ser 
ajudada per RUWON a nivell individual. Com són les dones, joves i nens que són alumnes i 
reben les formacions, les ajudes econòmiques o altre tipus de suport educatiu. Les seves 
necessitats també tenen part de l’origen en la falta de recursos tecnològics, l’escassetat 
d’ordinadors a les aules fa que hagin de compartir els ordinadors entre un gran grup 
d’alumnes i difícilment puguin arribar a practicar en primera persona i els constants talls de 
llum impossibiliten moltes vegades la correcta realització de les classes. D’aquesta manera es 
defineixen les següents propostes d’acció: 

Dotació d’ordinadors portàtils a RUWON 

- Eliminar el problema de parada de les classes degut als constants talls de llum. 
- Millorar l’accés a les TIC. 
- Possibilitar la formació més individualitzada.  

Ampliar la formació dels docents voluntaris a RUWON  

- Millora de la qualitat docent. 
- Augment del nivell de formació en TIC. 
- Possibilitar la creació de més programes de formació. 
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3.3 Anàlisi i categorització d’alternatives 

	 Les alternatives són les diferents formes de solucionar un problema, les diferents 
maneres i mitjans per a assolir els objectius desitjats. D’aquesta manera, al que anomenem 
anàlisi d’alternatives consisteix en la comparació de les diferents formes d’arribar a la 
solució tenint en compte els diferents factors: localització, cost, risc, tecnologia, etc.  

Un bon projecte és aquell que compleix amb tres requeriments fonamentals: 

És l'alternativa òptima des del punt de vista tècnic. 
És l'alternativa de mínim cost des del punt de vista econòmic. 
És l'alternativa que compleix amb els requisits del client-beneficiari. 

La categorització de les alternatives es realitza per a una major comprensió de la factibilitat 
de les mateixes i estan en funció del grup d'interès. Aquelles categoritzades com internes són 
les que es troben dins d’aquest projecte, doncs que són controlables i les externes les que no 
depenen d’ell sinó de factors externs.  
 

Personal de RUWON 

Davant la problemàtica de l’organització es presenten diverses alternatives, per a solucionar 
la falta d’infraestructura tecnològica, la necessitat d’actualització del web actual o l‘escassa 
formació en TIC de que disposen. Anomenem aquestes entre altres, com les problemàtiques 
que RUWON considera més importants.    

L’ONG no té recursos suficients com per a proveir dels ordinadors necessaris. La compra 
d’ordinadors de taula o portàtils de segona mà serien més econòmics però també difícils de 
trobar i d’aconseguir al Nepal. Obtenir ajuda per part del govern o d’altres organitzacions  
nepaleses per segona vegada en poc temps seria poc probable. Ja se’n van obtenir alguns 
pocs, aquests insuficients per a formar una aula i molt antics pel que algun d’ells ja no 
funciona. El mateix passaria amb les altres alternatives externes que impliquessin una 
inversió de recursos econòmics per part de l’ONG per a pal·liar les deficiències en 
tecnologia. L’experiència de RUWON, la seva missió actual i la seva visió sobre les noves 
tecnologies dista de la que aportem nosaltres; l’organització no considera una inversió en 
TIC com a prioritat que pugui passar per davant d’algun dels seus programes en 
funcionament tot i que això impliqui una millora general de tots el processos de RUWON. i 
tampoc els seria viable aquesta inversió. Per damunt de tot hem de comprendre, respectar i 
recolzar la seva experiència dins el món de la cooperació.  

Les alternatives del nostre projecte són les de dotar-los dels recursos per a poder resoldre 
aquestes problemàtiques, reunint ordinadors portàtils de segona mà en bon estat, formant 
als membres de RUWON i procurant l’actualització de la web i a més a més, afegint-hi una 
anàlisi tecnològica que ens permeti tenir coneixement de quina és la relació actual de 
RUWON amb les TIC i com es pot millorar i saber si és possible la implantació d’una 
intranet per a millorar i simplificar el treball dels seus membres.   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Figura 3.2: Alternatives per al personal de RUWON 

Col·laboradors de RUWON 

Pel que fa a les persones i entitats col·laboradores de RUWON, degut al fet que són diverses 
les problemàtiques pròpies de l’ONG que hereten, s’hi hauran de dur a terme alternatives 
similars o fins i tot compartides.  
 
De la falta d’ordinadors disponibles a les aules de RUWON i la falta d’accés a estudis 
tecnològics en surt la possibilitat que ells mateixos assisteixin a capacitacions en TIC a partir 
d’algun curs en altres ONG’s o en algun centre privat. Aquesta alternativa no és 
econòmicament accessible per a la majoria si es tracta d’un curs de pagament o de l’accés a 
les TIC a través de ciber cafès on a més, i pel que fa a les ONG’s, cap de les més pròximes a 
RUWON té programes d’educació en TIC.  

A partir del nostre projecte, creiem que amb el fet de dotar una aula d’ordinadors suficients  
per al seu ús dins en els programes educatius de RUWON i de portar a terme una formació 
tecnològica tant dels membres interns de RUWON com dels seus col·laboradors permetrà 
saldar la problemàtica inicial. 

Figura 3.3: Alternatives per als col·laboradors de RUWON 
 

Internes Externes

Dotar a RUWON d’infraestructura tecnològica. Compra d’ordinadors de segona mà per part de 
l’organització.

Formació en TIC i noves tecnologies als membres de 
RUWON.

Proveir-se d’infraestructura mitjançant l’ajuda del 
govern o altres organitzacions. 

Actualització del web de RUWON a partir d’un 
CMS.

Contractar cursos de preparació tecnològica per al 
personal de l’ONG. 

Anàlisi situació tecnològica real de RUWON. Auto-capacitació en TIC. 

Implantació d’una intranet a l’organització. Contractar una empresa de desenvolupament web 
per a l’adaptació del site actual.

Internes Externes

Capacitació en TIC. Capacitació en tecnologia de forma privada o a 
partir d’altres ONG’s. 

Millora de la infraestructura tecnològica disponible a 
les aules.

Auto-capacitació en TIC en cafès amb accés a 
internet o en ordinadors de disposició pública.  
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Beneficiaris de RUWON 

Tant dones, joves com nens que participen en algun dels seus programes són els beneficiaris 
directes de RUWON. Per a que se’n puguin beneficiar hi ha d’haver una millora en els 
recursos que l’ONG els pugui oferir. S’han de millorar els serveis educatius als que poden 
accedir gràcies a l’organització i per això l’alternativa que es proposa en el projecte és la de 
solucionar la manca de recursos tecnològics i l’accés a les TIC amb la dotació d’ordinadors 
portàtils i la formació específica dels formadors en el seu ús per a possibilitar la transferència 
d’aquesta informació cap als beneficiaris.  
 
L’alternativa externa de participar en programes tecnològics educatius fora de RUWON és 
una possibilitat difícil d’acomplir per als beneficiaris que precisament presenten un nivell 
molt baix de recursos econòmics.  

Figura 3.4: Alternatives per als beneficiaris de RUWON 

En resum, de les alternatives presentades en aquest apartat, després d’haver vist tots els 
grups d’interès, i exposat breument en que consistirien i quins efectes podrien tenir segons la 
seva categorització, podem dir que les que es corresponen amb la realització del projecte i 
les solucions que ofereix respondrien millor a contribuir a resoldre les demandes dels grups 
amb un cost econòmic mínim, usant les tecnologies necessàries i vigilant que siguin senzilles 
i de fàcil instal·lació i fer tot això amb l’objectiu de cobrir totes les necessitats de tots els 
interessats.  

 
3.4 Definició del projecte 

	 Aquest és un projecte classificat dins la branca de tecnologies de la informació i la 
comunicació, contempla l’educació per al desenvolupament, la capacitació en noves 
tecnologies i la sensibilització de tot l’entorn intern i extern a ell per a donar-ne difusió i que 
aquesta ajudi al projecte durant aquest i una vegada conclòs.  

En els següents apartats es definiran els objectius del projecte i les accions i tasques que es 
pretenen portar a terme. També els resultats esperats i els possibles obstacles i limitacions 
que poden sorgir.  
  

Internes Externes

Millora de l’accés a les TIC. Cerca de programes similars als de RUWON en el 
seu entorn tant públics com privats. 

Millora de la qualitat docent. 
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3.4.1 Objectius 

	 En aquest apartat es definiran els objectius d’aquest PFC, a partir de tot l’anàlisi 
prèvia del context i de la situació actual que viu RUWON. Després d’analitzar les 
mancances i característiques de l’organització es proposen diverses propostes de solució per 
aquestes necessitats.   

De les mancances que presenten en infraestructura tecnològica, la millorable relació amb les 
tecnologies que té l’organització i la manca d’informació que es té respecte a aquesta envers 
la tecnologia i el seu ús delimiten els següents objectius específics:    

 
1. Anàlisi i estudi de la situació actual de les TIC en l’organització RUWON per a 
la identificació de les seves mancances i necessitats: 

	 Fer una anàlisi detallada de la disponibilitat d’infraestructura i accés a les noves 
tecnologies que té l’organització va assolir el primer lloc d’importància dins el projecte. 
Veure en directe, la manera com funcionen, les tasques del seu dia a dia i els objectius que 
volen aconseguir a curt termini ens ajudaria a saber quines tecnologies s’adaptarien millor a 
les seves necessitats i podrien ser tret diferencial de cara al futur de RUWON. 
 
 
2. Desenvolupament i actualització del site web oficial de RUWON instal·lant-hi 
un Sistema de Gestió de Continguts (CMS): 

	 Un canvi essencial que ens suggeria RUWON era renovar la seva pàgina web. En 
aquells moments usaven una eina privada i de pagament que s’havia quedat obsoleta. Era 
difícil de gestionar i no permetia la navegació senzilla a través de tots els seus continguts. 
Necessitaven millorar-la perquè era la cara al món que tenia l’organització. Aquesta havia 
de tenir tot el necessari per fer la difusió de l’organització, mostrar la seva raó de ser i els 
projectes presents i futurs i alhora havia de permetre una gestió fàcil per part dels mateixos 
membres de l’organització. Per aquest motiu es va decidir utilitzar una eina gratuïta i 
publica que fos intuïtiva, es volia implantar un gestor de continguts i per això s’havia de fer 
una recerca i elecció del més CMS més adequat per al nou desenvolupament del site web.   

 
3. Agregar noves opcions i solucions de gestió de l’organització integrades en el 
site web a partir d’una Intranet: 

	 Paral·lelament a la millora de la pàgina web, es presentava la possibilitat de portar a 
terme la implantació d’una Intranet per ajudar a la gestió interna de l’organització. Es va 
presentar com un altre dels objectius definits amb la voluntat d’agregar noves opcions i 
solucions per a la gestió de RUWON i estassen integrades en la pròpia. 

La intenció era la de possibilitar la inclusió d’una nova eina que permetés una millora en la 
gestió i la comunicació dels diferents integrants de RUWON. Afegir una intranet com a 
nova funcionalitat dins la pròpia web els havia de permetre gestionar millor el seu dia a dia i 
les tasques importants i tenir un punt comú on generar, guardar i intercanviar 
documentació. Això implicaria un avanç en la productivitat de l’organització i facilitaria la 
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col·laboració entre membres a l’hora de portar a terme un objectiu comú. La gestió i la 
comunicació interna millorarien, minimitzant el cost i estalviant-hi temps invertit i al final hi 
hauria una millora de la productivitat. 

 
4. Dotar d’infraestructura tecnològica a RUWON per a millorar la seva gestió i 
possibilitar la introducció de les TIC en el seu programa educatiu com a nova 
matèria de formació que s’imparteix i com a eina pel desenvolupament d’altres 
matèries: 

	 Per a pal·liar un dels principals problemes amb el que es van trobar els nostres 
companys en l’anterior cooperació amb RUWON, la manca d’ordinadors disponibles a 
l’associació, es va establir l’objectiu de dotació de material informàtic. 
Aquest material havia de resoldre també el handicap dels constants talls de corrent que hi 
ha a les regions del Nepal. Per això es va resoldre buscar ordinadors que fossin portàtils amb 
bateries de llarga durada enlloc d’ordinadors de taula, a partir de donacions de particulars i  
de les recollides de portàtils en associacions com TxT i Labdoo.  
El fet de ser ordinadors portàtils també facilitava el desplaçament d’aquests i en disminuïa 
molt la petjada ecològica ajudant així a complir amb l’objectiu transversal de sostenibilitat. 

 
5. Formació i capacitació en TIC i noves tecnologies: 

	 Amb l’arribada d’infraestructura tecnològica a l’associació RUWON es crea la 
necessitat d’ensenyar el seu funcionament i les noves possibilitats de les que disposaran amb 
la seva arribada. Per una banda s’ha de fer una capacitació al personal de la contrapart i als 
membres que participen en les formacions de l’organització, en l’ús dels ordinadors 
portàtils, el seu sistema operatiu i altres tecnologies de la informació per a millorar la seva 
tasca.  
Per l’altre banda fer una formació al personal de la contrapart en la gestió i administració 
de les noves eines web i la intranet paral·lelament al moment de la seva implantació i així 
permetre que hi participin activament. 

 
6. Crear els fonaments i les bases d’una col·laboració i cooperació que continuï 
més enllà d’aquest projecte amb la contrapart RUWON: 

	 Si els companys anteriors no haguessin encetat una comunicació i relació amb 
l’organització RUWON, nosaltres tampoc seriem aquí duent a terme la segona 
col·laboració amb un nou projecte en marxa. De la mateixa manera, la intenció d’aquest és 
que es pugui seguir avançant i ajudant a RUWON en el seu curs. L’objectiu principal del 
projecte, l’anàlisi tecnològica, es considera un pilar indispensable per a construir els 
fonaments de futures col·laboracions. Aquesta recopilació d’informació serà la que denotarà 
les mancances i les possibilitats de continuïtat per seguir col·laborant amb RUWON.  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7. Mantenir la difusió del projecte i  participar en activitats de sensibilització: 

	 Que n’és d’una idea si no s’explica i es conta? Desapareix, així com ha arribat se’n 
va. Amb aquest projecte no es vol que passi això mateix, de fet, tot al contrari. Es vol que 
arribi a la gent des de l’inici, obtenir-ne seguidors i suport, mostrar-ho al món i inspirar a 
seguir part dels nostres passos, potser en un entorn diferent, més proper. Volem continuar 
difonent el projecte a través d’un bloc (https://pinyademico.wordpress.com/) que es crea 
des de l’inici, on s’explica cada detall del projecte i una vegada al Nepal, el nostre dia a dia i 
on s’hi poden veure les fotografies que es van realitzant. 

A banda d’això també es participa en activitats de sensibilització com les jornades Re-
utilitza de TxT. Aquestes es realitzen cada any i són unes jornades obertes on, a banda 
d’altres activitats, s’aprofita per fer la presentació dels projectes de cooperació portats a 
terme l’any anterior amb la finalitat de motivar i sensibilitzar la comunitat universitària.  
 

3.4.2 Accions estratègiques 

	 En aquest apartat es vol presentar el conjunt d’accions que es consideren 
estratègiques per a portar a terme el projecte i aconseguir els seus objectius. Les anomenem 
d’aquesta manera perquè considerem que aquestes seran les que guiaran la resta d’activitats 
necessàries per a portar a terme els objectius, si és resolen correctament també ho faran els 
objectius definits.  

Anàlisi inicial general 
En qualsevol projecte, l’anàlisi inicial de la situació és el primer pas i és imprescindible per 
poder identificar les següents accions i obtenir uns resultats positius. En el nostre cas a més a 
més ho considerem precursor de l’objectiu principal del projecte, l’anàlisi de la situació de 
les TIC a RUWON i el seu ús.  

Mantenir un contacte estret amb RUWON durant tot el projecte 
Una de les claus del projecte és aconseguir una bona comunicació amb l’organització 
RUWON durant tot el temps que duri el projecte i posteriorment a ell. Aquest contacte és el 
que ens guiarà en tot el procés i ens donarà el feedback necessari per a saber si estem 
donant els passos correctes. Els màxims beneficiaris són ells, doncs ens hem d’ajustar als seus 
requeriments i saber diferenciar quines són les seves necessitats reals.  

Quan millor sigui la comunicació més fructífera serà i es veurà reflectida en gairebé tots els 
objectius definits: 
- Importantíssima per realitzar un bon anàlisi de l’organització i la seva tecnologia. 
- Bàsica si el que es vol és crear lligams per a futures col·laboracions. 
- Necessària per fer un seguiment de la formació en TIC. 

Creació d’un guió docent ajustat a les necessitats de RUWON 
Aquesta acció va estretament lligada a les dues anteriors. Per a poder realitzar una formació 
adient a les necessitats tecnològiques de RUWON en termes educatius. S’ha d’haver 
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realitzat una anàlisi prèvia correcte i se n’ha de fer un seguiment revisant-lo i si cal 
modificant-lo durant el transcurs d’aquesta formació. El fet de treballar amb persones que 
es troben en un altre país molt diferent i de les quals tenim molt poca informació dificultarà 
el reconeixement previ de les capacitats tecnològiques a formar i fins no ser-hi presents no es 
podran validar el grau de formació inicial que presenten.   

Paral·lelament s’ha de crear un guió de capacitació en l’ús del CMS a implantar per a 
possibilitar-ne l’autogestió posterior. Aquest s’haurà d’adaptar al nivell tecnològic que 
presentin.   
  

Promocionar de manera efectiva la donació d’equips portàtils 
L’objectiu de dotació d’infraestructura tecnològica a l’organització RUWON per a 
possibilitar la millora dels seus recursos tecnològics és un dels principals. Aquest no serà 
possible sense una bona campanya de promoció per la donació d’equips.  
 
El pressupost del projecte és molt reduït, mínim realment i no contempla la compra de cap 
tipus de material informàtic, sinó que com a objectius complementaris es busca contribuir a 
la sostenibilitat i a la responsabilitat social i ambiental, aprofitant els ordinadors portàtils 
que ja no es fan servir i ajudant així a reduir les escombraries tecnològiques d’uns equips 
considerats obsolets però que estan en perfecte estat. Per aquest motiu és important que les 
accions de promoció agafin un pes especial. La recerca d’entitats i particulars que estiguin 
disposats a entregar-nos els seus ordinadors portàtils en desús i el contacte i cooperació amb 
organitzacions que es dediquin a la recuperació i re-ubicació de tecnologia (com són TxT o 
Labdoo) és vital per assolir l’èxit de l’objectiu de dotació de tecnologia. 
 

Possibilitar l’autosuficiència de RUWON en les tasques de gestió, organització i 
difusió 
Aquesta acció és una de les més complexes de dur a terme, ja que implica molts factors 
annexes que també s’han de complir. S’hi barregen els objectius més importants del 
projecte, l’anàlisi en TIC, l’actualització del seu web amb un CMS, la implantació d’una 
intranet, si escau i sobretot la capacitació en TIC i en les eines implementades, i tots aquests 
han de sortir impecables per a contribuir a l’autosuficiència de RUWON.   

Difusió actualitzada de les activitats realitzades en el projecte 
Dins un projecte no sols importen les accions directes que ajuden a complir amb els 
objectius finals. També existeixen altres accions més indirectes però paral·leles que ho 
possibiliten. La difusió del projecte és un objectiu que agafa importància a l’hora de facilitar 
la sensibilització del públic afí. Sense activitats de divulgació és molt difícil donar a conèixer 
tot l’esforç que s’hi ha invertit i també ajuda a donar la possibilitat de que algun nou 
estudiant segueixi els mateixos passos i iniciï una nova col·laboració de cooperació amb 
aquesta o una altre ONG.  
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3.4.3 Anàlisi tecnològica 

Aquest apartat està destinat a exposar breument en que consistirà l’objectiu que 
considerem com un dels més principals en el projecte: l’Anàlisi de la situació actual de les 
TIC dins l’organització RUWON. 

Una anàlisi és un procés sistemàtic de recol·lecció i investigació de dades i informació sobre 
una entitat o organització i l’entorn extern amb el que s’interrelaciona. En el cas d’una 
anàlisi tecnològica s’obtenen les dades de la relació que hi ha entre l’entitat i qualsevol 
procés tecnològic que realitzi, per a identificar les expectatives i necessitats existents i 
possibles, els factors que influeixen en l’actual rendiment i els que seran importants per a 
aconseguir un futur millor per a l’organització.   
 
L’anàlisi tecnològica ens permet: 
- Analitzar objectes i sistemes tècnics per a comprendre el seu funcionament, i esbrinar la 

millor forma d’utilització i control. 
- Identificar i analitzar les necessitats pràctiques de problemes susceptibles de ser satisfets o 

resolts mitjançant activitats tècniques. 
- Especificar els trets de la possible solució al problema, tenint en compte els diferents 

aspectes tècnics, econòmics, socials, etc. 
- Orientar les activitats sota un enfocament tecnològic. 

Amb l’anàlisi es vol veure en directe, la manera com funcionen, les tasques del seu dia a dia 
i els objectius que volen aconseguir a curt i llarg termini, per a que això ens ajudi a saber 
quines tecnologies s’adaptarien millor a les seves necessitats i podrien ser tret diferencial de 
cara al futur de RUWON. La finalitat de les nostres accions doncs, és la de possibilitar la 
introducció de les TIC en tots els seus processos actuals, una millora de la qualitat dels 
processos que ja són tecnològics i una reducció del temps de les tasques per a tenir un guany 
en eficiència. 
 

3.4.4 Resultats esperats 

	 L’objectiu general a satisfer amb aquesta col·laboració és la d’apropar als actors 
involucrats en la contrapart a les TIC i les noves tecnologies. Facilitar-los les eines 
necessàries per a fer més útils les seves tasques i contribuir a l’augment en coneixement i de 
recursos que té l’organització. De la mateixa manera es vol poder crear les bases de futures 
col·laboracions que continuïn més enllà d’aquest projecte.  

Per aconseguir-ho es pretén poder solucionar les necessitats identificades inicialment tant en 
l’estudi fet en l’anterior col·laboració com en l’anàlisi inicial del projecte actual i realitzar 
una bona anàlisi actualitzada i real de la relació de RUWON amb les TIC.  

Per solucionar les necessitats esperem haver realitzat una identificació correcta de les 
mancances tecnològiques i educatives de RUWON, reconèixer els possibles mecanismes de 
millora i les solucions per a saldar i que aquestes solucions tinguin un mínim impacte 
ambiental, econòmic i social negatiu.  
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Per últim, perseguim l’afany de donar difusió a tots els processos del projecte i ajudar a la 
sensibilització en cooperació, de la comunitat universitària. 

3.4.5 Limitacions 

	 Algunes limitacions detectades en el transcurs inicial del projecte són la dificultat de 
comunicació que hi ha amb RUWON, bé sigui per l’idioma, per la distància o per tenir 
unes bases de pensament diferents. Des del principi hi ha hagut un fort fil de 
correspondència amb la contrapart, però hi ha hagut dificultats per anar avançant pel que 
fa a l’obtenció de la informació necessària. Obtenim un feedback continu però amb  alguns 
buits importants que allarguen el diàleg i fan repetir preguntes exposades amb anterioritat. 
Això fa que el procés d’anàlisi s’allargui i pugui implicar modificacions posteriors a la 
planificació inicial. Esperem que aquesta limitació es dissipi una vegada arribats al Nepal 
amb un contacte directe.  

Per altre banda i enllaçada amb l’anterior, amb les comunicacions amb RUWON ens hem 
adonat del fet que els resulta difícil facilitar-nos informació de la seva organització, sobretot 
parlant dels recursos econòmics i finançament que reben per part dels donants. Considerem 
natural que els sigui difícil refiar-se’n de persones externes que volen implantar un projecte 
a la seva ONG tot i ser ells els màxims beneficiaris i tot i haver tingut una col·laboració 
anterior amb altres membres de la UPC però no per això ens deixa de dificultar el camí. Ho 
respectem i esperem es solucioni una vegada allà.  
 
Una altra limitació ben real al Nepal que ens delimitarà les nostres actuacions sobre el 
projecte són els constants talls de corrent que sofreix la ciutat per a la distribució dels 
recursos elèctrics entre tots els districtes de la ciutat. Bé és veritat que tenir-ne una 
consciència prèvia ens permet preparar-nos i considerar-ho dins la planificació prèvia i de 
fet ha modificat part dels requisits de l’objectiu de dotació tecnològica (ens hem assegurat 
que els equips fossin portàtils i que les seves bateries estassen en perfecte estat per aguantar 
durant les apagades), però no podrem evitar que ens condicioni directament i haurem de 
traçar un pla d’activitats paral·leles el cas que siguin necessàries. 

Finalment, sabem que RUWON té accés a internet, però no sabem de totes les 
característiques de la seva connexió. Podria ser una forta limitació la dificultat d’accés a 
l’hora de treballar segons quins continguts. Sobretot per la implantació del CMS que 
requereix una connexió durant la seva modificació i actualització.  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Capítol 4 

Estudi i implantació d’un CMS 

4.1 Que és un CMS? 

	 Els sistemes gestors de continguts, de l’anglès Content Management System (CMS, 
d’ara en endavant), són aplicacions que faciliten una interfície per a la creació, edició, 
administració i publicació de continguts de forma ràpida i senzilla. els CMS es van crear a 
finals dels anys '90, i van ser dissenyats per simplificar la tasca complexa d'escriure les 
nombroses versions de codi i fer el procés de desenvolupament dels llocs web més flexible, 
doncs en el cas de sistemes gestors de continguts web (WCMS), són aplicacions web 
dissenyades específicament per al tractament de contingut web de manera que se 
simplifiquen totes les tasques (creació, edició, administració, publicació i manteniment) fins 
al punt que una persona sense necessitat de tenir coneixements tècnics de llenguatges de 
programació com l’HTML podria ser capaç de gestionar un lloc web. Tot i que, el fet de 
tenir coneixements de programació i d’HTML fan els CMS encara més potents i versàtils. 
La majoria d’ells utilitzen bases de dades per a emmagatzemar el contingut, el qual és 
freqüentment guardat com XML per tal de facilitar la reusabilitat i permetre opcions de 
presentació flexibles. Els continguts poden ser molt variats incloent-hi fitxers de text, audio, 
video, imatges i, en general, la majoria de formats de qualsevol contingut web.  

La presentació es basa en un conjunt de plantilles concretes i personalitzables en les quals es 
defineix com s’ha de mostrar qualsevol contingut emmagatzemat a la base de dades. Per 
altra banda, els CMS defineixen diferents rols d’usuari als quals s’atorguen diferents nivells 
de privilegis, la qual cosa serveix per limitar l’accés a diferents parts del contingut i 
l’execució de tasques concretes. A més, els CMS acostumen a disposar d’una àrea 
d’administració integrada en l’aplicació a través de la qual es poden gestionar els continguts, 
la presentació, els usuaris, els permisos, etc., és a dir, gairebé la totalitat de l’aplicació. 

Un CMS està composat per una col·lecció de programes del CMS, una interfície, una base 
de dades i un servidor web. La interfície és el que compon visualment el lloc, que inclou les 
imatges, fotografies, etc. A la base de dades s’organitzen i gestionen les dades que componen 
els continguts i el servidor web, és l’allotjament físic (el hosting) on s’emmagatzemen les 
dades que componen el lloc i la interfície. 

En l’actualitat hi ha multitud de gestors de continguts, tots ells creats per a diferents 
propòsits. L’abast d’aquests es pot definir que entra dins tot tipus de publicació relacionada 
amb la transmissió d’informació, siguin webs convencionals on mostren notícies, llocs 
d’empreses, etc. Aquests CMS tenen un propòsit més general i s’utilitzen per publicacions 
digitals o en la difusió de contingut multimèdia. Hi ha llocs més interactius amb l’usuari on 
compartir opinions com els Fòrums on es permet publicar o discutir tot tipus de comentaris 
de manera organitzada. També les Wikis com a web col·laborativa on es crea, modifica o 
elimina informació sobre temes concrets, i els Blocs com a pàgines personals on es permet la 
publicació d’articles, o dins l’educació, per als col·legis i les universitats, els gestors d’E-
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learning com a plataformes per a continguts d’ensenyament en línia que permeten tenir tota 
la informació del curs o l’assignatura accessible per a professors i alumnes. I també 
existeixen els CMS dins el sector del comerç electrònic (eCommerce), aquest en plena 
expansió, que et permet comprar i vendre per internet, gestionar els usuaris, el catàleg, les 
compres i els pagaments. 

Algunes de les característiques avantatjoses de fer servir un CSM són: 

1. Baix cost: alguns sistemes de gestió de continguts són lliures, com Drupal, eZ Publish, 
Joomla o WordPress. Altres poden ser assequibles ja que es basen en subscripcions. 
Malgrat que les subscripcions poden ser costoses en general, el fet de no haver de 
contractar els desenvolupadors a temps complert pot reduir en gran mesura el cost total. 

2. Fàcil d’usar: com hem recalcat al principi, no és necessari saber programar per publicar i 
gestionar contingut amb un CMS. Aquests estan dissenyats per a poder ser usats per 
persones sense cap coneixement tècnic. La simplicitat en el disseny de la interfície 
permet a tot tipus d’usuaris actualitzar contingut sense molt entrenament en la 
codificació o aspectes tècnics de manteniment del sistema. 

3. Fàcil personalització: els CMS solen ser sistemes amb un alt grau de personalització, des 
del disseny de la web fins a noves funcionalitats i opcions. Un canvi de disseny podria 
conduir a la revisió de moltes pàgines per a la seva adaptació, però en els CMS s’utilitza 
un disseny universal amb les fulles d’estil, amb el que s’aconsegueix la independència 
entre la presentació i el contingut i així poder per diferents pàgines amb un tema i 
disseny comú sense haver d’afegir codi. 

4. Optimització als motors de cerca: també conegut amb el terme anglès SEO (Search Engine 
Optimization). Els CMS fan una bona gestió del posicionament que tenen en els 
diferents cercadors. Permeten controlar diversos aspectes fonamentals per aconseguir 
aparèixer en els més importants i així millorar la visibilitat del lloc web. L’actualització 
periòdica dels continguts, l’ús de connectors de mitjans socials o el nombre de 
subscriptors i lectors del lloc són factors que ajuden i donen preferència a la pàgina web 
i a teixir-hi una comunitat al voltant. 

5. Escalabilitat: un dels punts forts dels CMS són els plugins o mòduls que poden ser 
fàcilment instal·lats en qualsevol moment i poden aportar una nova funcionalitat.  

6. Gestió del flux de treball: els CMS proporcionen la facilitat de controlar com es publica  un 
contingut, quan es publica, i qui el publica. Alguns d’ells permeten als administradors 
establir regles per a la gestió del flux de treball, guiant gestors de continguts a través 
d'una sèrie de passes que es requereixen per a cadascuna de les seves tasques. 

7. Gestió d’usuaris: els CSM permeten interactuar a diferents tipus d’usuaris, veure, 
modificar, afegir o eliminar contingut segons els permisos que té l’usuari. El CMS en  
controla el seu accés al lloc web i en gestiona les interaccions dels usuaris i d’aquesta 
manera actua com una plataforma de col·laboració.    
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8. Plurilingüe: Quasi tots els CMS tenen la capacitat per mostrar el contingut en diversos 
idiomes, en una mateixa interfície. 

4.2 Decisió d’utilització d’un CMS 

	 Per què s’ha decidit utilitzar un Sistema de Gestió de Continguts (CMS)? Aquesta és 
la pregunta a resoldre. Sabem que la necessitat a cobrir és l’actualització d’una pàgina web 
encaminada a resoldre la comunicació d’una ONG i donar a conèixer al món tot el treball 
que es realitza en aquesta organització per ajudar en el seu procés d’expansió i millora i 
poder abarcar nous projectes obtenint l’ajuda econòmica i humana necessària. Aquesta 
actualització ha de ser senzilla, ordenada i visual i sobretot no ha de suposar un cost extra, 
ni econòmic ni temporal dins l’organització i ha de donar la possibilitat de ser 
autogestionada.  

Si ens remuntem al passat, a una mica més de deu anys enrere, veuríem que el disseny web 
era una tasca gairebé artesanal que necessitava de grans dosis de paciència. Les pàgines es 
dissenyaven directament en HTML, utilitzant editors d'aquest llenguatge o simples editors 
de text. Cada apartat del web era un fitxer HTML de manera que, si es volia canviar 
l'aspecte de la pàgina, s’havien de modificar tots aquests arxius. Una tasca tan senzilla com 
crear una notícia exigia crear un nou arxiu, maquetar i enllaçar-ne els menús de forma 
adequada. Si es necessitaven canvis, els desenvolupadors web havien de començar el procés 
de nou i modificar cada pàgina creada amb anterioritat.  

Aquests tipus de web en general funcionen bé en un principi, quan els llocs són petits i tenen 
menys contingut, però amb el temps aquests llocs creixen i augmenta la quantitat de 
contingut, també ho fan els desafiaments del seu manteniment. El que solia prendre només 
una persona per gestionar ara en pren moltes. Aquest procés tendeix a ser molt ineficient i 
pren més temps i costa més diners del necessari. 

Les plataformes CMS es posen en marxa per donar cabuda a aquests temes. Un CMS fa 
que el seu lloc web sigui més fàcil d’usar, menys costós de mantenir, i més segur. Un CMS 
permet que el contingut sigui controlat per les persones que posseeixen el contingut. Això 
significa no dependre dels desenvolupadors per fer canvis en el contingut de la web (experts 
en la matèria poden afegir-lo de forma ràpida i eficient sense necessitat de tenir 
coneixements d'HTML), cosa que estalvia temps i diners. Un CMS ofereix una àmplia 
gamma de funcionalitat per defecte, funcionalitats que normalment costarien diners si es 
volguessin construir des de zero. La majoria del programari CMS està basat en la web, el 
que significa que es pot accedir i editar el seu lloc des de qualsevol ordinador amb una 
connexió a Internet. Cap programari específic necessita ser instal·lat. Moltes plataformes 
CMS poden protegir amb seguretat les seves dades i informació sobre els seus usuaris o 
membres. El fet d’usar un CMS permet tenir un control total sobre el propi lloc web, sense 
la necessitat de pagar quotes de desenvolupament excessives i recurrents pel manteniment i 
actualització del lloc web de rutina. 
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Els trets que s’han considerat més significatius a l’hora de justificar la decisió d’utilització 
d’un CMS són els següents: 

1. Desenvolupament del web més ràpid utilitzant un CMS i sense necessitat de tenir 
coneixements específics de programació.  

2. Facilitat d’ús i de manteniment: qualsevol usuari d’Internet és capaç de navegar i 
interactuar amb els menús de l’aplicació per configurar i organitzar els continguts.  

3. Cost baix: alguns dels CMS més utilitzats en l’actualitat són gratuïts o de software lliure. 

4. Un CMS és una aplicació més estable, més segura i amb eines útils incorporades, per 
ser un programa que utilitzat per molts usuaris, ja provat, i en el que s’hi han resolt 
molts problemes per garantir-ne la seguretat.  

5. L’adaptació d’una web a una imatge més moderna i d’acord amb l’estil Web 2.0 de 
xarxes social i de col·laboració, fa que agafi un aspecte més atractiu als usuaris finals i 
permetrà una major i més fàcil interacció amb usuaris d’arrreu del món.  

6. El canvi de continguts i interfície són independents entre sí. Els CMS permeten canviar 
l'aspecte del lloc web sense haver de reescriure els continguts i viceversa. 

7. Gairebé tots els CMS compleixen els estàndards d’Internet establerts pel W3C per 
garantir l’accessibilitat del lloc web, cosa que assegura la seva acceptació i expansió 
entre els usuaris i desenvolupadors i assegura la correcta visualització en qualsevol 
navegador i sistema operatiu. 

En resum, el fet que el CMS sigui un programa que permeti l’autogestió per part de 
persones amb uns coneixements bàsics d’informàtica, que tingui un cost de creació i 
manteniment molt baix i que sigui senzill i s’adapti a la visió moderna de les tecnologies 
socials que són les que ara dominen el panorama tecnològic d’internet justifica a la 
perfecció les raons per les que s’ha elegit implementar un CMS a l’hora d’actualitzar la web 
de RUWON. 

4.3 CMS disponibles 
 
	 Actualment hi ha multitud de CMS al mercat, que podem destriar i classificar 
segons moltes categories: segons el seu propòsit o funció (webs, fòrums, blocs, wikis, e-
learning, e-commerce entre d’altres), segons els llenguatges de programació usats (Java, 
PHP, Phyton, etc.), també segons les bases de dades suportades (MySQL, Oracle, SQLite, 
Flat-file database, etc.), i destacarem com a punt important també, segons siguin lliures o de 
codi obert o privats.  

Hi ha tanta varietat disponible que això fa més difícil escollir un CMS però al mateix temps 
permet fer una elecció més acurada d’acord amb les necessitats reals de l’aplicació. Abans 
de poder escollir el CMS que més s’adeqüi a les nostres necessitats haurem de determinar 
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quin és el propòsit de l’aplicació i que en volem extreure del CMS (quines característiques 
són més prioritàries).  

Per començar definirem que el nostre CMS està enfocat a crear una pàgina web amb la 
intenció de publicar i transmetre informació, que aquest ha de ser de codi obert i gratuït, 
responent a la cooperació creada amb la ONG de RUWON. Si estem ajudant a una ONG 
amb falta de recursos, no podem aplicar un programa que els impliqui un cost durant o 
posteriorment a la finalització del projecte. A més, seguint amb els ideals de cooperació  per 
al desenvolupament sobreposam el fet que el software que usem sigui de codi obert i no 
tengui un benefici directe per a cap empresa privada en particular. Això ens dóna una 
avantatge per sobre del codi privat, l’existència d’una comunitat activa de desenvolupadors 
que garanteixen la resolució de problemes que pugui tenir el codi i la seva actualització i 
millora amb noves funcionalitats segons les necessitats o suggerencies dels usuaris, que vagin 
apareixent.  

Per últim i no per això menys important, una altre de les característiques que ha de complir 
el nostre CMS és que ha de ser fàcil d’instal·lar, usar i modificar, permetent al propi 
personal de RUWON la seva gestió sense necessitat d’ajuda externa.  

Amb tot això s’han elegit una sèrie de CMS que compleixen amb aquestes característiques i 
s’han cregut candidats adients per a ser instal·lats com actualització de la web personal de 
l’organització RUWON. Descrivim breument a continuació algunes d’aquestes possibilitats 
disponibles al mercat: .  

- Wordpress: és el sistema CMS Open Source més usat en l’actualitat. És una plataforma en 
PHP que permet configurar fàcilment blocs i llocs web amb facilitat. Fàcil i ràpid per a 
novells i amb una gran quantitat de plantilles que ofereixen els seus desenvolupadors.  

- Drupal. Aquesta plataforma també de codi obert ha ajudat a crear milions de llocs web, 
siguin pàgines personals, blocs o webs empresarials. Té una comunitat molt activa de 
desenvolupadors que el mantenen actualitzat. El codi que Drupal posa a la nostra 
disposició és una mica més complex que el que d’altres CMS més simples, doncs el seu seu 
aprenentatge resulta ser una mica més complex.  

- Joomla: és un CMS molt avançat en termes de funcionalitat, és una de les opcions més 
populars juntament amb Wordpress i Drupal i també és de codi obert, disponible 
gratuïtament per a tothom. Ve amb una interfície d'administració atractiva, amb menús 
desplegables intuïtius i altres característiques i és bastant fàcil, gràcies al seu l'instal·lador. 

- SilverStripe: és un CMS capaç de gairebé qualsevol cosa que desitgem. Està construït en 
PHP amb el framework Sapphire, que el fa més personalitzable. La comunitat de 
desenvolupadors no és tan gran com altres projectes i en termes de modificació de l’estil o 
afegir noves funcionalitats tot i haver-hi un gran ventall de temes es dóna molta llibertat al 
dissenyador per a crear i modificar aquests estils.  
 
- Plone: és un sistema de gestió de continguts de codi obert escrit en llenguatge Python. 
Totes les seves funcionalitats són personalitzables i disposa d’extensions gratuïtes disponibles.  
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Per acabar es vol deixar constància de la quantitat de CMS disponibles al mercat que hi ha 
llistant-ne alguns que s’han quedat fora de la selecció: ExpressionEngine, Alfresco, eZ 
Publish, Frog, TextPattern, Magento, Blogger, Shopify, Moodle, InstantcCMS, NetCat, 
Liferay, etc. 

4.4 Selecció CMS més adient 

	 De tots els CMS que existeixen al mercat, quin és la millor opció? Seguint amb el 
que hem començat en l’apartat anterior i una vegada definit el propòsits que ha de complir 
la nostra aplicació i determinades les característiques més importants, hem de continuar 
acotant les característiques i funcionalitats que condicionen el resultat que s’espera per a 
poder fer així una selecció definitiva del CMS més adient. 

Amb la quantitat de CMS existents, és inviable realitzar la tasca de provar-los a tots i veure 
quin s’ajustaria millor, doncs s’ha decidit realitzar una petita recerca més exhaustiva i una 
posterior comparació de les característiques de 3 dels CMS dels ja acotats en el punt 
anterior: el Wordpress, el Drupal i el Joomla, ja que aquests són els més populars i usats en 
l’actualitat.  
Consulteu la següent taula comparativa (Figura 4.1) per a una visió més clara de les 
diferències anomenades en aquests principals sistemes de gestió de continguts:  
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Pàgina oficial www.drupal.org www.joomla.org www.wordpress.org

Descripció Drupal és una eina poderosa, fàcil 
d’usar per als desenvolupador a l’hora 
de construir llocs complexos. Com la 
majoria d'eines de gran abast, 
requereix una mica de coneixements i 
experiència per operar.

Joomla ofereix un terme mig en 
orientació a desenvolupadors, amb un 
ampli ventall de capacitats i facilitat 
d ’ ú s , p e r ò t é o p c i o n s d e 
desenvolupament web més complexes 
que les que Wordpress ofereix.

Wordpress va començar com una 
plataforma per fer blocs innovadora i 
fàcil d'utilitzar. Amb un repertori cada 
vegada més gran de temes, plugins i 
widgets, aquest CMS és àmpliament 
utilitzat també per a altres formats de 
llocs web.

E x e m p l e d e 
llocs web

Comunitats:  
Fast Company  
Team Sugar

Xarxes socials:  
MTV Networks Quizilla 
Educació:  
Harvard University

Xarxes socials:  
PlayStation Blog 
Noticies:  
The New York Observer 
Educació/Recerca:  
NASA Ames Research Center

Cost Gratuït Gratuït Gratuït 

Llicència Codi obert Codi obert Codi obert

Instal·lació i 
complexitat

Drupal és el que requereix més 
experiència tècnica dels tres CMS. No 
obstant això, també és capaç de 
produir els llocs més avançats. Amb 
cada nova versió, cada vegada és més 
fàcil d'utilitzar. Si és per una persona 
amb dificultats a l’hora d’aprendre a 
fer-lo servir o que no pot contractar un 
desenvolupador, potser no sigui la 
millor opció.

Menys complex que Drupal, més 
complex que Wordpress. Instal·lació i 
configuració relativament senzilla. 
Amb una inversió relativament petita 
d ' e s fo r ç en l a comprens ió de 
l'estructura i la terminologia de Joomla, 
es té la capacitat de crear llocs bastant 
complexes.

Cap experiència tècnica necessari; és 
intuïtiu i fàcil d'aconseguir un lloc 
senzill configurat ràpidament. És fàcil 
enganxar text d'un document des d’un 
editor de text en un lloc de Wordpress, 
però no en els llocs de Joomla i Drupal.

http://www.drupal.org/
http://www.joomla.org/
http://www.wordpress.org/
http://fastcompany.com/
http://teamsugar.com/
http://www.quizilla.com/
http://gsas.harvard.edu/
http://blog.us.playstation.com/
http://observer.com/
http://center.arc.nasa.gov/


Figura 4.1: Taula Comparativa dels CMS usats més populars 

Una vegada realitzada la comparativa, es decideix que el CMS que representi l’actualització 
del nou lloc web de RUWON, sigui Wordpress. Aquest és un CMS per fer sobretot pàgines 
de forma senzilla i ràpida. Joomla i Drupal, en canvi, ofereixen la possibilitat de crear 
pàgines complexes amb funcionalitats més específiques i complicades. N’exposem les raons 
que hem considerat més importants:  

- Wordpress és un CMS de propòsit general, una plataforma molt flexible, això fa que 
s’ajusti a la perfecció al propòsit de l’aplicació que volem implementar, en canvi tant 
Drupal com Joomla són aplicacions més enfocades a llocs amb unes necessitats més 
avançades. 

- Wordpress s’orienta a desenvolupar un tipus d’aplicació que s’adapta a les nostres 
necessitats, és adequat pel seu baix cost, per la seva senzillesa i pel seu gran ventall de 
funcionalitats.  

- És una aplicació de codi obert i les tecnologies en les quals es basa també ho són. 
- La gran comunitat que té al darrere facilita l’obtenció de suport per part de tot tipus 

d’usuaris desenvolupadors, en garanteix l’evolució de la plataforma i les millores continues 
per adaptar-se a les noves tecnologies d’internet. Així tindrem un lloc web que sigui 
compatible amb el màxim d’usuaris possible i utilitzi  una tecnologia a l’abast de tothom. 

- La seva senzillesa que fa possible que qualsevol persona pugui crear una pàgina web amb 
WordPress. No cal saber de programació per gestionar els continguts i donar-los 
l’aparença desitjada, però Joomla i Drupal es centren més en implementacions més 
complexes i exigeixen un coneixement més ampli de les tecnologies usades a aquells 
usuaris que els gestionin. 

- Les actualitzacions a Wordpress es poden realitzar directament a la xarxa des del panell 
de control, sense necessitat de descarregar-se i instal·lar cap extensió a l’ordinador.  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Facilitat d’ús Conegut per la seva potent taxonomia i 
la possibilitat d'etiquetar, classificar i 
organitzar el contingut complex.

Dissenyat per funcionar com una 
plataforma comunitària, amb fortes 
característiques de xarxes socials.

La facilitat d'ús és un benefici clau tant 
per experts com per novells. Prou 
potent per a que desenvolupadors 
construeixin llocs eficients per als 
clients i aquests, fàcilment es puguin fer 
càrrec de la gestió del web. Amb una 
àmplia selecció de temes, fàcil d’usar i 
amb gran suport i tutorials. És ideal per 
a que els usuaris no tècnics puguin 
desplegar llocs web simples.

Personalització 
i actualització

Les actualitzacions a Drupal s’han de 
fer manualment, això pot ser una tasca 
difícil per algú nou en el camp ja que 
implica fer una còpia de seguretat, fer 
la instal·lació i tornar a afegir tots els 
arxius vells. Hi ha un cert risc, perquè 
si alguna cosa surt malament pot 
perdre el seu lloc web complet. Es 
requeriria ajuda d’experts. El mateix 
passa en la personalització, s’ha 
d’instal·lar un nou plugin, per editar 
temes, o fer la personalització sense 
connexió.

Joomla admet actualitzar el nucli des 
del servidor mateix, amb un simple 
click. No obstant això, en certs casos, 
aquest mètode d'actualització no es pot 
utilitzar i s’ha de fer manualment. Pel 
que fa als temes personalitzables, 
l’edició s’ha de realitzar sense connexió 
o instal·lar el plugin editor de temes.

W o r d p r e s s t a m b é s u p o r t a 
actualitzacions en línia a través de la 
interfície d'usuari d’administració. Per 
descomptat, també es pot utilitzar la 
ruta manual per actualitzar. Una altra 
característica interessant és l'edició 
d'arxius en línia. Permet personalitzar 
els seus temes o plugins editant els 
arxius de la pròpia aplicació amb una 
simple connexió a internet des de 
qualsevol ubicació.

Millors usos Per llocs complexos, avançats i versàtils; 
per a l s l l oc s que requere ixen 
l'organització de dades complexes; per 
als llocs de la plataforma de la 
comunitat amb múltiples usuaris; de 
botigues en línia

Joomla li permet construir un lloc amb 
més contingut i l'estructura de la 
flexibilitat de les ofertes de Wordpress, 
però encara amb bastant fàcil, l'ús 
intuïtiu. Suporta comerç electrònic, 
xarxes socials i molt més.

Ideal per llocs web bastant simples, 
com ara llocs de blocs i notícies de cada 
dia; i qualsevol que busqui un lloc fàcil 
de manejar. Add-ons fan que sigui fàcil 
per a ampliar la funcionalitat del lloc.



Capítol 5  

Memòria d’activitats i resultats 
 	  
	 Aquest capítol pretén presentar un resum de les tasques i activitats que s’han anat 
realitzant durant les diferents etapes del projecte, necessàries per a l’obtenció dels objectius. 
També es volen presentar els resultats aconseguits i comparar-los amb la situació inicial per 
veure l’impacte produït amb el projecte.  

Les activitats es presentaran a partir de cada objectiu establert, però abans de tot volem 
contextualitzar les etapes especificades en la planificació del nostre projecte: 

Identificació i planificació: l’etapa inicial, d’anàlisis de la situació, l’entorn i el context 
del projecte, amb la identificació de necessitats i la definició d’objectius. 

Anàlisi prèvia: Posada en marxa de les tasques necessàries per aconseguir els 
objectius. 

Desenvolupament: evolució de les eines prèvia implantació en el terreny. 
	  

Adaptació i implantació: desplaçament i tasques realitzades al Nepal.  

Avaluació: diagnòstic final i valoració de les tasques realitzades i els resultats 
obtinguts. 

Tancament: redacció i defensa de la memòria.   

5.1 Dotació d’infraestructura TIC 
 
	 A partir d’un dels principals problemes que van identificar els nostres companys en 
l’anterior cooperació amb RUWON es va establir un dels objectius del projecte. Solventar la 
manca d’ordinadors disponibles a l’associació era una necessitat que l’organització també 
considerava com a prioritària a resoldre. 
 
El propòsit d’aquest objectiu es el d’aconseguir proveir a l’organització RUWON d’un 
nombre mínim d’ordinadors portàtils per a que hi puguin millorar la seva gestió, introduir 
les TIC en els seus programes formatius i ens servís a nosaltres en la capacitació en TIC. 
Actualment només disposen d’un ordinador amb connexió a internet i una impressora a la 
seva oficina, on s’hi fan tots els tràmits de l’ONG i també d’una aula amb uns pocs 
ordinadors de sobretaula de segona mà (en total 5 i un d’ells espatllat) sense cap connexió a 
internet a l’aula i que ha de solventar el problema dels constants talls de llum que hi ha a la 
ciutat durant les formacions.  
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A partir d’aquestes necessitats es van portar a terme les següents activitats:  

• Diàleg amb organitzacions com TxT i Labdoo com a possibles donants d’infraestructura 
tecnològica.  

• Campanya de recaptació d’equips portàtils en desús dins i fora de la universitat i 
sensibilització del projecte en marxa. 

• Recollida, avaluació, posada a punt i inventari dels equip rebuts. 

• Preparació del material per l’estada (visats i escrit de l’embaixada on hi constés que 
viatjàvem amb aquests equips per qüestions de cooperació no x motius lucratius.) 

• Desplegament i posada en marxa de la infraestructura aportada. 

• Formació en TIC i seguiment de l’ús que en fan in situ. 

• Seguiment de la infraestructura desplegada a distància.  

Una vegada marcat l’objectiu, analitzat l’entorn de desenvolupament i buscada informació 
sobre experiències similars portades a terme, es decideix que els equips que busquem han de 
ser ordinadors portàtils per facilitar el transport i poder-ne transportar més. També han de 
tenir bateries en bon estat amb una autonomia energètica suficient com per poder seguir en 
funcionament tot i els talls de llum que ens trobarem a Kathmandú.    

Es defineix i s’inicia una campanya de recollida de portàtils a les facultats i a particulars, 
amb cartells creats  específicament per aquest projecte (Figura 5.1). També es posa en marxa 
el bloc del projecte amb la intenció de fer difusió de tot el projecte però centrat en primera 
instància en la recollida de portàtils.  

Es manté el contacte amb les organitzacions de 
T x T i L a b d o o . A q u e s t e s s ó n d u e s 
organitzacions que es converteixen en clau per 
aconseguir portar a terme aquest objectiu.  

Finalment s’aconsegueix reunir 13 equips dels 
quals tan sols 10 viatgen per ser els que reunixen 
les condicions òptimes. L’únic desperfecte que 
s’observa en aterrar és una pantalla trencada en 
un dels ordinadors, que funciona correctament 
endollat a una pantalla externa.  
 
Una vegada situats al Nepal, comencem la 
preparació per al desplegament dels equips. Per 
part de RUWON, ens fan una gran benvinguda 
i una recepció per l’entrega dels equips (Figura 
5.2).  

     Figura 5.1: Cartell per a la captació de portàtils. 
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A partir de l’acte d’entrega s’inicien les nostres formacions en TIC per a membres de 
RUWON i l’organització també integra la nova infraestructura en les seves formacions.  

Estem molt satisfets amb els resultats d’aquest objectiu. S’han complert amb escreix, els 
ordinadors des del primer moment que es van posar en funcionament es van utilitzar amb 
l’objectiu de donar formació i encara segueixen tenint una vida útil en l’organització i en el 
seu programa educatiu.  
 

Figura 5.2: Acte d’entrega dels equips donats a RUWON. 

5.2 Anàlisi de la tecnologia de RUWON 

	 Com hem comentat ja en d’aquesta memòria, les TIC s'han desenvolupat fins al 
punt que han canviat la forma de concebre les relacions humanes, l'organització del treball, 
i fins i tot, l'educació. No obstant això, el sector social està tenint dificultats per adaptar-les a 
les seves necessitats: per falta de finançament, baix coneixement tecnològic i manca de 
formació. Les TIC obren noves vies de reforç dels processos d'inserció social dels col·lectius 
més vulnerables, però també suposen una nova forma d'exclusió digital per aquells que hi 
tenen un accés limitat. 

Hem volgut repassar aquesta visió crítica que mostra els dos costats de la moneda per a 
explicar quina és la filosofia que té el projecte envers aquest objectiu i saber-ne l’origen 
d’aquest anàlisi en TIC de RUWON.  

"46



El que es pretén és fer un estudi en l’ús en TIC, de la disponibilitat d’infraestructura i l’accés 
a les noves tecnologies que té l’organització. A partir d’aquí, el resultat que es vol aconseguir 
és identificar l’estat actual de les TIC dins l’organització i les mancances que tenen envers 
les tecnologies, on solventar-les els ajudarien a millorar els processos de l’organització i a 
disminuir l’impacte de la fractura digital dins la societat nepalesa i més en concret dins 
RUWON. 

Les activitats que es van portar a terme en l’estudi són les següents:  

• Diàleg online amb el responsable de RUWON.  

• Reunions amb els responsables de l’ultim projecte realitzat amb l’organització RUWON.   

• Anàlisi previ de la situació i funcionament de RUWON. 

• Preparació de l’anàlisi real una vegada al Nepal.  

• Arribada al Nepal. Anàlisi de la situació real de RUWON.  

• Identificació de les necessitats bàsiques.  

• Diagnòstic final, les TIC a RUWON. 

El primer pas de tot estudi és la recerca d’informació. Així es va fer, iniciant la comunicació 
amb la contrapart i establint un diàleg online amb el nostre contacte, el Dhruba Prasad, 
secretari general de RUWON. També ens vam trobar amb un dels companys que havien 
participat amb l’anterior projecte de col·laboracio amb RUWON, el Jesús, per a posar sobre 
la taula la seva experiència i opinió com a enginyer. 

La comunicació amb el Jesús va ser bona i fluida i vam poder extreure les mancances 
inicials més importants que ens van ajudar a marcar els objectius d’aquest projecte. Al 
contrari de la comunicació amb el Dhruba, que es va allargar més del planificat i va ser 
difícil perquè les respostes no s’ajustaven a la informació demanada o molt parcialment. 
Potser per l’obstacle afegit de comunicar-nos en un idioma no matern per cap de les dues 
parts, de ser de països molt diferents culturalment o d’haver d’endinsar-nos massa 
específicament en molts temes diferents, alguns massa tècnics pel que estan habituats.  

Això va implicar que fins que no es va arribar al Nepal no es va poder comprovar l’estat en 
TIC que tenia RUWON. A través de l’observació, les entrevistes personals d’algun membre 
de l’ONG i la capacitació que es va fer allà, en noves tecnologies, es van poder analitzar els 
processos de l’organització, els coneixements que tenien en TIC i la infraestructura 
tecnològica disponible a RUWON i fer un diagnòstic, el més acurat que la situació ens va 
permetre.  

Els resultats de l’anàlisi tecnològic de RUWON portat a terme en el projecte són els 
següents: 

Infraestructura tecnològica disponible:  

• Maquinària: 
- Un ordinador de sobretaula (a l’oficina) 
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- Cinc ordinadors de sobretaula de segona mà (a l’aula, 2 d’ells sense funcionament) 
- Una impressora d’injecció de tinta (a l’oficina) 

• Connexió a internet (només a l’oficina) 
• Programari: 

- Sistema operatiu: windows XP 
- Programes bàsics com el paquet Microsoft Office o lector PDF. 
- Programa de mecanografia bàsica (usat en les seves formacions) 

• Ús d’internet: 
- Pàgina web pròpia amb gestió externa (iniciada al 2009) 
- Navegador d’internet (explorer i mozilla) 
- Correu electrònic propi (gmail i yahoo mail) 
- Perfil a les xarxes socials (facebook, twitter, linkedin) 

• Infraestructura aportada amb el projecte: 
- 10 ordinadors portàtils (gràcies a TxT, Labdoo i donacions particulars) 
- Sistema operatiu: Xubuntu 12.04 
- Programari bàsic com LibreOffice, gimp, client de correu thunderbird, programa 
de mecanografia.  
- Pàgina web en CMS Wordpress (procés iniciat però no finalitzat per dificultats tant 
de comunicació com de priorització d’objectius)  

Processos TIC de l’organització i tasques més habituals: 

• Redacció de propostes i nous projectes (editor de text, presentacions, pdf) 
• Comunicació amb organitzacions locals o internacionals, membres voluntaris, serveis 

de govern, etc. (a través de correu electrònic) 
• Organització d’actes (preparació de fliers i pancartes - gestionat per empresa externa-)   
• Difusió de projectes i esdeveniments a les xarxes socials (ús d’internet) 
• Preparació de la difusió d’actes realitzats en format anuari (editor de text)  
• Recerca i gestió del transport per assistir com a convidats a un acte o congrés (ús 

d’internet) 

Coneixements TIC dels membres de RUWON: 

Membres i voluntaris de RUWON disposen d’una escassa preparació en noves tecnologies., 
només alguns d’ells ha assistit a algun curs preparatori formal durant els seus estudis 
superiors o perquè han participat en algun dels cursos que ha ofert la UNESCO per a 
formadors. Entre la temàtica d’aquests cursos es veia la informàtica bàsica, el sistema 
operatiu windows, l’ús d’internet, ús de programes bàsics com microsoft office.  

Els seus coneixements, són majoritàriament generals, molt d’ells apresos a partir de les 
necessitats trobades per solventar els objectius de l’organització, com la recerca de 
col·laboradors internacionals i l’augment de la difusió en xarxes socials o a través d’una web 
que els presenti i els doni nom. Coneixements apresos també per no quedar-se endarrerits  
amb el boom de les tecnologies, i no entrar en l’anomenada fractura digital. 

Necessitats bàsiques identificades o possibles millores: 

• Realització de formacions en TIC de diferents nivells. Dins la següent temàtica: 
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	 - Introducció a la informàtica (sistemes d’informació, maquinària, xarxes, 	 	
	    programari) 
	 - Sistema operatiu (Win XP, Linux) 
	 - Ús d’internet i xarxes socials 
	 - Ús de programes bàsics (ofimàtica, edició d’imatges) 
	 - Nivell avançat: 
	 	 - Creació de pàgines web 
	 	 - Llenguatges de programació 

• Dotació d’equipament informàtic necessari per la implantació final de l’aula en TIC: 
	 - Projector com a eina per millorar la transmissió d’informació durant les classes. 
	 - Cables de xarxa 
	 - Router/switch 
	 - Més equips portàtils o de sobretaula. 

• Necessitat de disposar de connexió a internet a l’aula en TIC per a millorar els 
programes de formació. 

• Necessitat de crear la posició d’un responsable en tecnologia o almenys de l’aula en 
TIC per a realitzar-ne el manteniment i aplicar les possibles millores.  

• Solventar amb un generador extern o una sèrie de bateries el handicap que 
produeixen els constants talls llum de la ciutat. 

 

5.3 Anàlisi CMS i Intranet 

	 Un canvi essencial que ens suggeria RUWON era renovar la seva pàgina web. Amb 
el contacte que van fer amb els nostres companys que van realitzar l’anterior cooperació 
amb RUWON ja ho havien manifestat. Ells volien una web més atractiva de cara a l’usuari i 
nosaltres vam comprovar de la necessitat d’algunes millores.  

En aquells moments usaven una eina privada i de pagament que s’havia quedat obsoleta. 
Era difícil de gestionar i no permetia la navegació senzilla a través de tots els seus 
continguts. Necessitaven millorar-la perquè era la cara al món que tenia l’organització. 
Aquesta havia de tenir tot el necessari per fer la difusió de l’organització, mostrar la seva raó 
de ser i els projectes presents i futurs i alhora havia de permetre una gestió fàcil per part dels 
mateixos membres de l’organització.  

Per aquest motiu es va decidir utilitzar una eina gratuïta i pública que fos intuïtiva, es volia 
implantar un gestor de continguts i per això s’havia de fer una recerca i elecció del CMS 
més adequat per al nou desenvolupament del site web. 
Paral·lelament a la millora de la pàgina web, es presentava la possibilitat de portar a terme 
la implantació d’una intranet per ajudar a la gestió interna de l’organització. Es va proposar 
com un altre dels objectius definits, mirar la viabilitat d’una intranet a RUWON integrada 
en la pròpia web. 

Per aquests objectius es van portar a terme les següents activitats:  

• Anàlisi de la web actual. Identificació de modificacions necessàries.  

• Diàleg online amb el responsable de RUWON i trobada amb els responsables de l’ultim 
projecte realitzat amb l’organització RUWON. 
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• Estudi, cerca i selecció del CMS més adequat.  

• Cerca d’informació d’intranets en funcionament. 

• Aprenentatge i proves CMS escollit. 

• Al Nepal, anàlisis de la viabilitat d’implantació d’una intranet.  

• Al Nepal, publicació d’una pàgina de prova. Per a revisió i modificacions amb RUWON. 

• Apartat de capacitació en l’ús del CMS  en les formacions per als membres de RUWON.  
 
 
El primer que s’havia de fer era veure la web d’aleshores, veure’n el seu funcionament, les 
seves mancances i possibles millores. També, parlar amb l’organització RUWON, per saber-
ne la seva opinió i la seva voluntat de millora i canvi, i l’únic contacte directe amb el que 
comptàvem, els membres de l’anterior projecte. També es va iniciar l’anàlisi dels CMS 
disponibles i de les característiques que millor s’ajustarien per a la implantació del nou lloc 
web i en paral·lel la cerca d’informació d’intranets i el diàleg amb RUWON per a veure els 
processos de l’organització amb possibilitat d’automatització o millora de la seva gestió amb 
la implantació d’una intranet.  

Figura 5.3: Vista de la pàgina de proves publicada. 

Es va decidir quin era el CMS que més s’ajustava, el més adequat, i es va instal·lar el CMS i 
seguir amb el diàleg amb RUWON, però no va ser fins al Nepal que es va poder iniciar el 
procés de bolcat de dades. Es va crear una pàgina de prova (veure Figura 5.3) on es bolcava 
la informació i es van intentar mantenir una sèrie de reunions amb el responsable de 
RUWON per avançar en l’ajustament i les modificacions de la web.  
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Va resultar que els responsables de la gestió de la web no eren membres de RUWON 
directament sinó una empresa externa. Això va dificultar el procés per no poder tenir un 
accés més directe a la informació i a la vegada les comunicacions amb els membres de 
RUWON a distancia varen ser complicades perquè ells no tenien coneixements tècnics 
suficients i tampoc no sabien ben bé el que buscaven o com comunicar-nos-ho. Aquesta 
dificultat de comunicació amb l’organització ens va dificultar molt poder concloure 
correctament amb aquest objectiu. Les comunicacions via mail no ens reportaven la 
informació que necessitàvem i s’allargaven molt i una vegada al Nepal tot i veure el seu gran 
interès pel projecte no vam aconseguir la dedicació suficient que suposava per poder 
concloure aquest objectiu amb èxit. Amb la ONG tenien molta feina i  unes altres prioritats 
que passaven per davant el nostre projecte comú. Això va provocar que tot el procés 
s’allargués i que quedessin moltes tasques obertes una vegada acabada l’estada al Nepal. En 
definitiva, no es va poder concloure amb èxit en la publicació del nou web.   

Pel que fa a la Intranet. Tot i la recerca d’informació que s’havia fet, amb els problemes de 
comunicació que acabem de comentar, no es va poder completar abans del viatge, quins 
eren els processos clau on l’organització necessitaria la implantació d’una Intranet per 
poder facilitar la comunicació entre els seus membres per a millorar-ne la gestió interna.  
 
Finalment una vegada al Nepal, veient la situació real de RUWON com una ONG familiar, 
molt petita i veient la distribució de tasques que hi havia entre els seus membres ens vam 
decantar per centrar-nos en altres objectius més importants, ja que el fet que una sola 
persona fos la responsable d’encarregar-se de tota la gestió interna de RUWON i que tots 
els processos administratius recaiguessin en aquesta mateixa persona no feia necessària 
l’existència d’una eina per a la col·laboració i gestió interna entre els membres en aquells 
moments. 

5.4 Capacitació en TIC i noves tecnologies 

	 Amb l’arribada d’infraestructura tecnològica a l’associació RUWON es crea la 
necessitat d’ensenyar el seu funcionament i les noves possibilitats de les que disposaran amb 
la seva arribada. Per una banda s’ha de realitzar una formació i capacitació en TIC i noves 
tecnologies al personal de la contrapart i als membres que participen en les formacions de 
l’organització, en l’ús dels ordinadors portàtils, el seu sistema operatiu i altres tecnologies de 
la informació per a millorar la seva tasca.  
 
Per l’altre banda fer una formació al personal de la contrapart en la gestió i administració 
de les noves eines web i la intranet paral·lelament al moment de la seva implantació i així 
permetre que hi participin activament i que finalment tinguin un domini suficient per 
autogestionar-se. 

Les activitats que es van portar a terme són les següents: 

• Anàlisi dels coneixements en TIC actuals de RUWON. Diàleg amb RUWON i trobada 
amb els responsables de l’ultim projecte realitzat amb l’organització RUWON. 

• Definició d’objectius formatius. 
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• Cerca d’informació dels temes triats per a la formació. 

• Disseny d’un pla de treball per aplicar la formació una vegada al Nepal. 

• Impartir de les sessions formatives i adaptacions a l’entorn i necessitats reals.
 
Per a poder fer una bona formació en noves tecnologies primer era necessari saber el grau 
de formació actual de RUWON, dels seus integrants. Amb els antecedents cooperatius que 
hi havia hagut i contactant directament amb ells via mail es va poder iniciar a definir uns 
objectius formatius. S’hi van afegir els de capacitació en l’ús del CMS a implantar per a 
possibilitar-ne l’autogestió posterior i també la formació dels recursos TIC que els oferien 
els nous ordinadors portàtils que els faríem arribar.  

 

Al Nepal es va fer una formació 
diària d’entre hora i mitja i dues 
hores on es van veure la majoria 
de programes de que constaven els 
equips rebuts (tots amb un paquet 
instal·lat de software lliure) i a més 
es va introduir en l’ús del CSM 
Wordpress i un inici d’HTML i 
PHP per aquells alumnes més 
avantatjats. (veure Figura 5.4 i 5.5) 

Figura 5.4: Alumnes en una classes de capacitació durant l’estada al Nepal. 

 

Figura 5.5: Classes de 
capacitació durant 
l’estada al Nepal. 
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A la vegada vam aprofitar l’ocasió per a participar en les formacions que RUWON 
organitzava, tant en l’ús bàsic dels ordinadors com també en el curs de mecanografia. En 
podeu veure una imatge en la Figura 5.6. 

Figura 5.6: Classes de formació impartides per RUWON amb els nous equips portàtils. 

La formació transmesa hagués pogut ser més profitosa si l’aula on es feia disposés de 
connexió a internet. També, hi va haver una participació irregular dels assistents a les 
classes, mai sabíem amb el que ens trobaríem, ja que cada dia venia gent nova o deixaven 
de venir sense previ avís. Si hi hagués hagut una continuïtat major entre els alumnes 
s’hagués pogut fer un millor seguiment dels aprenentatges adquirits i de l’evolució de cada 
un des de l’inici.  
  
Respecte als talls de llum de la ciutat de Kathmandú, en la majoria de vegades es van poder 
pal·liar les seves conseqüències, aprofitant per fer una part teòrica o explicació a la pissarra 
de que disposàvem enlloc de realitzar la part pràctica.   

També ens vam trobar amb la dificultat que els suposava l’aprenentatge d’eines totalment 
noves basades en un sistema operatiu diferent al Windows, ja que era el que sempre havien 
conegut i estaven una mica tancats a invertir el seu temps en eines que no creien necessàries 
ja que en la majoria dels casos no les farien servir.  

5.5 Difusió i sensibilització 
 
	 Una part molt important d’aquest projecte són la difusió que s’ha volgut donar i la 
sensibilització que es pretén fer dins el col·lectiu universitari per a promocionar i incentivar 
la creació de més projectes de cooperació. Es vol que arribi a la gent des de l’inici, obtenir-
ne seguidors i suport, mostrar-ho al món i inspirar a seguir part dels nostres passos, potser 
en un entorn diferent, més proper.  

Per aquest motiu es realitzen les següents tasques: 
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• Creació del blog del projecte. 

• Actualització freqüent per a la difusió i sensibilització del projecte. 

• Realització d’una estratègia de difusió. 

• Realització de fotografies, memòria diària o setmanal del projecte. 

• Participació en xerrades Re-utilitza de TxT.  

Des de ben jove, el projecte ha comptat amb 
la creació del bloc per a la seva difusió (Figura 
5.7). En un principi centrat en sensibilitzar als 
visitants de les mancances d’aquesta ONG i la 
necess i tat que tenien d’obtenir més 
infraestructura tecnològica durant la 
campanya de recaptació d’ordinadors 
portàtils. Però també en difondre qualsevol 
notícia o actualització de l’ONG o dels 
nostres passos en el procés de consecució dels 
objectius. 

El bloc ha tingut actualitzacions molt 
freqüents, diàries o setmanals (Figura 5.1), 
segons la disponibilitat d’accés a internet que 
tinguéssim, sobretot durant l’estada al Nepal, 
i ha anat informant als visitants amb notícies, 
fotografies i vídeos dels successos del projecte.
	 	 	 	 	 	 	 	  Figura 5.7: Pàgina inicial del blog. 

  
A banda del bloc, se n’ha fet difusió per les xarxes 
socials i a través de correu electrònic. També s’ha 
participat en les activitats de l’organització TxT a 
les jornades Re-utilitza presentant el nostre 
projecte. Aquestes es realitzen cada any i són unes 
jornades obertes on, a banda d’altres activitats, 
s’aprofita per fer la presentació dels projectes de 
cooperació portats a terme l’any anterior amb la 
finalitat de motivar i sensibilitzar la comunitat 
universitària.  
En cas d’estar-ne interessats podeu visitar-lo a:    

https://pinyademico.wordpress.com/ 

 

Figura 5.8: Post d’actualització del blog. 
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Capítol 6 

Planificació temporal i viabilitat  
	  
	 En aquest capítol es definirà la planificació del projecte. Es descriuran les etapes del 
projecte i les tasques realitzades durant aquest, es farà una temporalització amb la 
planificació que es preveia seguir, la planificació inicial, també un anàlisi dels riscos possibles 
més importants i per últim la planificació que finalment s’ha seguit adaptant-nos a la 
temporalització real i a les circumstàncies trobades durant el camí, incloent-hi les 
desviacions aparegudes i la seva justificació.  

6.1 Etapes i tasques del projecte 

6.1.1 Identificació i planificació 
És l’etapa inicial i bàsica del projecte on s’analitza la situació, l’entorn i el context del 
projecte i dels actors implicats. D’aquesta manera s’aconsegueix una aproximació a la 
realitat a la que ens enfrontem i una visió més realista per tal de poder fer una correcta 
identificació de les necessitats de la contrapart i definir així, de forma correcta els objectius a 
assolir i l’abast del que comptarà el projecte.  
 
A partir d’aquesta identificació i definició es pot fixar una planificació temporal i establir 
unes tasques per dur-les a terme a fi d’obtenir els objectius marcats. També s’hi ha 
d’incloure una planificació de costos i viabilitat i una anàlisi dels riscs que poden aparèixer 
durant el transcurs del projecte.    

6.1.2 Anàlisi prèvia 
En aquesta etapa, una vegada vistes les necessitats considerades més rellevants i marcats els 
objectius a complir, hi ha varies tasques diferenciades associades a aquests objectius. Es 
realitza una anàlisi prèvia més exhaustiu de la situació de RUWON, aquesta vegada ja 
enfocat  a esbrinar quina és la seva relació amb la tecnologia. Això requereix un contacte 
constant per correu electrònic amb la contrapart perquè de moment no es té accés a un 
contacte directe. També s’analitza la web de RUWON per a identificar mancances i 
millores i es realitza una exploració del mercat actual de les aplicacions existents en l’àmbit 
dels gestors de continguts web fent una comparativa de les diferents eines per a fer l’elecció 
del que millor s’adapta a les necessitats de la contrapart.  
 

6.1.3 Desenvolupament 
Aquesta etapa és on es comencen a desenvolupar les eines prèviament a la implantació en el 
terreny. Està dividida en diferents subtasques responent als objectius definits. En una d’elles, 
una vegada feta l’elecció del CMS més adient, se n’ha d’efectuar un estudi per tal de 
conèixer totes les seves possibilitats i un aprenentatge en el seu ús i poder iniciar el disseny i 
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la implementació per a la posterior publicació i avaluació. Una altra tasca és la de dotació 
en TIC on s’efectua una campanya de recaptació de portàtils, la seva recollida i posada a 
punt pel viatge. Com ajuda per a la difusió d’aquesta tasca anterior i com a difusió de tot el 
projecte es publicarà un bloc informatiu que s’iniciarà en aquesta etapa. I també una altre 
tasca important en aquest punt és la definició dels objectius i la metodologia de la formació 
en TIC a portar a terme durant l’estada.   

6.1.4 Adaptació i implantació 
En aquesta etapa es farà el desplaçament al terreny (Nepal) per tal de de comprovar l’anàlisi 
prèvia, avaluar-lo i completar-lo, realitzar la revisió i els ajustaments necessaris del CMS 
publicat online i analitzar in situ la viabilitat final de la implantació d’una intranet en 
l’organització i si és positiva, fer-ne la seva instal·lació.  

En el terreny també es realitza el desplegament d’equips portàtils i la creació d’una aula 
TIC, on a més poder realitzar la capacitació en noves tecnologies i la formació de la 
contrapart en les eines implementades. 

És l’etapa que està més sotmesa a canvis i imprevistos, ja que no és fins que s’implanta el 
projecte al terreny que no es veu la realitat de manera directa i s’assumeixen les 
conseqüències i els riscos associats a aquesta.  

6.1.5 Avaluació 
Un cop fet el desplaçament i haver vist les realitats autèntiques de l’entorn, de l’anàlisi TIC i 
de la implantació al terreny es fa un diagnòstic final de la situació en TIC a la contrapart, 
una valoració de la formació realitzada i un seguiment de la infraestructura desplegada. 
Això permet treure’n unes conclusions, veure el rendiment aconseguit i els obstacles trobats 
durant el procés i també fer una anàlisi de les possibles ampliacions i millores del projecte.  

6.1.6 Tancament 
En aquesta darrera etapa es finalitza el projecte plasmant tot el que ha implicat, els seus 
objectius, com s’han portat a terme i quins resultats han tingut, en la memòria del projecte.  
Una vegada finalitzada la seva redacció es realitza la preparació i lectura del projecte. 

6.2 Planificació inicial 

	 El projecte té una durada aproximada de 11 mesos, període comprès des de principis del 
mes de març de 2012 i amb data prevista de finalització a finals de febrer del 2013. 

Una vegada definides les fases del projecte, dividits els objectius en tasques i aquestes estar 
distribuïdes en la temporalització per fases, podem analitzar la planificació que es va plantejar al 
principi del projecte.  
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A continuació es mostrarà la planificació temporal inicial en el diagrama de Gantt de la 
figura 6.1. En aquest diagrama es reflecteix el que es va creure serien els passos del projecte 
i el temps que s’hauria de dedicar a cada un d’ells i es fa amb un diagrama per tal de fer 
més visual aquesta distribució de temps.  

 

Figura 6.1: Diagrama de Gantt inicial del projecte

6.3 Anàlisi de Riscos  

	 Amb l’objectiu de minimitzar la desviació i modificacions entre la planificació temporal 
inicial, que ha estat descrita en el punt anterior, i el resultat final, s’ha volgut realitzar una petita 
anàlisi dels possibles riscos més importants que poden aparèixer i un pla de contingència pels 
mateixos. S’esmenten els riscos trobats en aquesta planificació i per a valorar-ne la influència 
s’estableix una valoració de la probabilitat d’aparició i de l’impacte que provocarien.  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Previsió temporal inadequada 

La falta d’experiència dins la realització i gestió de projectes pot fer que durant el 
desenvolupament del projecte es produeixin canvis respecte la previsió temporal inicial. Bé sigui 
perquè alguna de les tasques ha requerit més temps del calculat o perquè ha sorgit alguna 
dificultat. Però sobretot el fet de treballar en un entorn diferent i llunyà al que es té per costum 
pot dificultar fer una previsió encertada en aquelles tasques que depenen de l’enllaç amb la 
contrapart.  

Probabilitat: Alta. 
Impacte: Baix si es detecta amb temps. Pot ser alt si no es fa. 
Pla de contingència: Si es detecta alguna tasca que dura més del temps previst, mirar 
l’abast de l’imprevist i a partir d’aquí refer l’estimació d’hores i veure com pot afectar a 
la planificació i al projecte. En el cas que siguin tasques de l’etapa d’adaptació i 
implantació pot resultar més complicat ja que es depèn de la intervenció de la 
contrapart.  

Constants talls d’electricitat que sofreix la ciutat de Kathmandú  
Sabem que al Nepal els talls del subministrament elèctric són una realitat de la vida de la ciutat 
de Katmandú. En tenim el testimoni directe dels companys que van realitzar l’anterior projecte 
amb RUWON i és una informació disponible a les pàgines d’informació sobre la ciutat. Tot i que 
a l’estiu, que és l’època de l’any en que viatgem, els nivells de l'aigua i, per tant, de l'energia 
hidroelèctrica estan més alts, l'electricitat se sol racionar a tot Katmandú, saltant d'un districte a 
un altre cada 8 hores més o menys. Aquests talls, poden durar fins a 16 hores al dia.  
 
Aquesta serà una limitació que haurem de tenir en compte i que de ben segur modificarà les 
nostres actuacions una vegada allà. El risc apareix si alguns d’aquests talls d’electricitat s’allarga 
un nombre massa elevat d’hores durant la nostra estada. Si aquest fos el cas, potser no es podria 
pal·liar amb els nostres recursos. 

Probabilitat: Molt alta.  
Impacte: Moderat si és un tall curt, ja que ho tenim present des de l’inici. Alt en el cas 
de ser un tall que s’allargui dies.  
Pla de contingència: Anticipació als problemes que puguin sorgir, considerar-ho a la 
planificació prèvia i modificar els requisits dels objectius de dotació tecnològica que és el 
que més afectat resulta, així obtenir els equips portàtils en desús que disposin de bateries 
en perfecte estat passa a ser requisit necessari i traçar un pla d’activitats paral·leles el cas 
que siguin necessàries. 

 
No disposar de connexió a Internet 
Sabem que RUWON té accés a internet, i que hi té una connexió quasi diària. Tenim el 
testimoni dels companys que van realitzar l’anterior projecte amb la contrapart, que corroboren 
que l’organització tenia l’accés a internet garantit, però en el temps que ha passat la situació pot 
haver canviat i tot i el contacte que tenim per correu electrònic amb l’ONG, ignorem parcialment 
les característiques de la seva connexió.  
La falta de disponibilitat de connexió a Internet durant la nostra estada ens podria dificultar el 
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treball d’alguns continguts del projecte, com és el treball amb el CMS a implantar que requereix 
de connexió per realitzar la seva actualització.   

Probabilitat: Mitja.  
Impacte: Moderat. 
Pla de contingència: si la interrupció és curta o intermitent no afecta ja que és pot re-
planificar i realitzar les tasques en un altre moment on hi hagi connexió. En canvi si és 
massa llarga i tenim molts problemes d’accés a connexió s’haurà d’anar a un altre lloc 
d’on es disposi de connexió a Internet. 

Canvis en els objectius del projecte  

Hi ha la possibilitat d’aparició d’aspectes nous que modifiquen l’abast inicial de l’estudi. En el cas 
que una vegada al Nepal ens adonem que alguna part de la realitat de RUWON no s’adapta a 
l’anàlisi inicial i al que havíem previst o que la feina realitzada hagi agafat un camí que no 
s’ajusta a la realitat trobada.  

Probabilitat: Baixa.  
Impacte: Mitjà o alt. 
Pla de contingència: Revisar els objectius a cada fase i procurar tenir una bona 
comunicació amb la contrapart.  

Interrupció del projecte per causes externes 

Un possible risc rau en què es produeixi algun conflicte extern que interrompi el projecte, des 
d’un conflicte social o polític greu aquí o al Nepal que impedís poder desplaçar-se allà o haver de 
parar amb les nostres tasques una vegada allà, fins algun problema de salut personal per malaltia, 
etc. 

Probabilitat: Molt baixa. 
Impacte: Molt alt, aturaria el projecte. 
Pla de contingència: És difícil que n’hi hagi, tot i planificar-ho no es podran saber les 
conseqüències fins que passi.  
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	 La planificació temporal és un punt important que s’ha de tenir en compte a l’hora 
d’iniciar un projecte. Gràcies a ella es pot fer un esquema del temps que es dedicarà a 
realitzar un projecte i el de les correccions oportunes per a complir aquests plaços. Es 
divideix el projecte en parts o fases i s’estima quant temps es tardarà a realitzar-les. Però 
aquesta planificació pot sofrir modificacions a mesura que avança el projecte, ja que no és 
més que una aproximació inicial i a mesura que es va realitzant poden aparèixer imprevists i 
pot ser necessari corregir les possibles desviacions de la planificació inicial. En aquest 
apartat mostrarem quina és la planificació final que es va portar a terme, veurem quines són 
les seves variacions respecte la planificació inicial i els motius d’aquestes desviacions.  
 
 
 
El calendari real està representat en el diagrama de la Figura 6.2 a la pàgina anterior. Basta 
fer un petit cop d’ull per a veure l’existència d’algunes desviacions respecte l’anàlisi inicial ja 
que s’han donat situacions que han provocat aquesta re-planificació.  
 
Com es pot comprovar la major desviació i la visualment més evident, és la demora que hi 
ha hagut en la redacció i entrega de la memòria final. Aquesta ha quedat parada per molts 
mesos per motius personals i laborals, entre d’altres que han provocat que hi hagi una 
dedicació irregular en aquesta última part del projecte.  

En general la resta de les modificacions s’han traduït en un augment del temps previst per a 
determinades tasques que s’han allargat més del planificat o en un retard del seu inici. Això 
ha pogut ser resultat d’una mala planificació, per haver realitzat l’estimació inicial de 
manera massa optimista i degut també a la inexperiència en aquest àmbit, però també ha 
estat degut a les situacions amb les que ens hem trobat.  
 
Una de les situacions que ha provocat una desviació significativa, és la dificultat de 
comunicació que ens hem trobat amb la contrapart. Això ha repercutit en tot el projecte, ha 
allargat el procés d’anàlisi i ha dificultat la consecució dels objectius. Tot i que aquesta és 
una situació no esperada, creiem que pot ser natural en un projecte d’aquest origen. Un 
projecte de cooperació, on s’intenta arribar a un consens d’opinions sobre els problemes 
existents o les necessitats considerades importants, amb el fi de poder implantar una solució 
factible. No és estrany que existeixin dificultat de comunicació, ja que tot i abordar el mateix 
problema, cada part en té una interpretació diferent, ha crescut en un entorn diferent, i hi 
té unes prioritats diferents, dedicant-hi el temps que creu necessari. A banda d’això, amb la 
dificultat afegida de l’idioma; és fàcil fer interpretacions diferents d’una mateixa cosa quan 
l’idioma de comunicació d’ambdues parts no és el matern.  
 
Tot i així pensem que RUWON no va considerar tot el treball que estàvem realitzant i els 
recursos que els facilitàvem. Ens vam trobar en que ells hi tenien un gran interès, però que  
a l’hora de la veritat no hi podien dedicar el temps que era necessari. Amb la ONG tenien 
molta feina i  unes altres prioritats que passaven per davant el nostre projecte comú. Això va 
provocar demores en els plaços i va crear dificultats per concloure els objectius de l’anàlisi 
en TIC, de la implantació del CMS web i la intranet i no va facilitar la capacitació en noves 
tecnologies. 

Una altra de les situacions que han influït en la dilatació temporal d’algunes tasques ha estat 
la quantitat d’objectius de pes, inclosos paral·lelament dins l’abast del nostre projecte. Potser 
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es van subestimar els recursos necessaris per unes tasques per s’obre d’altres. Com la 
campanya i recollida d’equips portàtils que va absorbir part del temps destinat a 
l’aprenentatge i disseny del CMS. La situació esmentada anava juntament amb la dificultat 
de comunicació amb RUWON. Aquests motius van fer que la major part d’aquesta tasca no 
es portés a terme fins setmanes prèvies o ja durant el viatge a Kathmandú.  
 
L’anàlisi en TIC també es va demorar, no va ser fins a l’arribada al Nepal que es va poder 
efectuar amb resultats més tangibles. Amb l’anàlisi més proper es va poder veure la poca 
viabilitat de la implantació d’una Intranet per a la ONG, doncs aquest objectiu finalment es 
va descartar. 

Afegir per últim, les situacions de falta de connexió a internet i els constants talls de llum 
que es sumen a les dificultats afegides a l’hora de portar a terme la planificació establerta. 
Aquests és veritat que ens van condicionar, però van ser més favorables de l’esperat, potser 
perquè ho havíem tingut en compte a la temporalització durant l’estada.  

La formació transmesa hagués pogut ser més profitosa si l’aula on es feia disposés de 
connexió a internet i respecte als talls de llum, es van poder pal·liar les seves conseqüències i 
re-planificar les tasques segons les hores en que disposàvem d’electricitat, en la majoria de 
les vegades.  
 

 
6.5 Anàlisi de Costos  

	 L’objectiu d’aquest punt és fer una estimació el més ajustada possible del cost econòmic 
aproximat que tindria el projecte en el mercat real. Per a calcular-ho es tindran en compte 
diferents elements que han intervingut en el desenvolupament d’aquest, des dels recursos 
materials, tant el hardware com el software utilitzats, fins els recursos humans (el personal dedicat 
a la seva realització), afegint-hi també les despeses de transport que considerem un cost important 
per ser un projecte que es porta a terme en un país estranger i implica la mobilització de persones 
i material.  

A la següent taula, de la Figura 6.3 es mostra el resum del cost econòmic per conceptes i a les 
següents línies la justificació de cada un dels càlculs: 

Figura 6.3: Cost econòmic total del projecte 

Tipus de cost Cost real (en €)

Recursos materials 6.080 €

Recursos humans 13.123 €

Transport 2.102,26 €

Total: 21.305,26 €
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Cost del material 

En aquest punt es mostren els elements que han pogut suposar un cost material durant les 
diferents etapes del projecte. La taula de la Figura 6.4 mostra els costos dels recursos materials, cap 
d’aquests recursos utilitzats s'ha hagut de comprar per a la realització del projecte, però els seus 
costos d’amortització, considerant el temps d’utilització, es veuen reflectits fent-ne el càlcul del 
seu cost per hora. 

Aquells recursos de disponibilitat comú, com puguin ser el sistema operatiu, l’editor de text, la 
connexió a internet i les despeses en electricitat, es comptabilitzen en el cost “d’ordinador 
personal”. 

Estimem que el preu mig dels ordinadors en desús recollits en la captació és de 500€. 

Els recursos software son de lliure distribució per la qual cosa no tenen impacte en el pressupost 
del projecte. 

Figura 6.4: Cost de les eines materials 

Cost humà 

	 A continuació es mostra la planificació temporal per a cada una de les etapes i les hores 
reals que finalment s’han realitzat durant el projecte: 

Figura 6.5: Cost temporal del projecte 

Recurs Cost inicial Cost / hora Hores 
estimades Cost total (€)

Ordinador personal 1.000 € 0.10 €/h 800 1.080 €

Equips donats 10 x 500 € —— —— 5.000 €

Software lliure 0 € —— 0 €

TOTAL: 6.080 €

Etapa Hores realitzades

Identificació i planificació 80

Anàlisi previ 135

Desenvolupament 356

Adaptació i implantació 193

Avaluació 62

Tancament 87

TOTAL: 913 hores
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Aquest projecte és obra d’una sola persona, tot i tenir l’ajuda d’assessorament d’un company, 
doncs s’ha considerat que una mateixa persona ha realitzat els diferents càrrecs que calen per a 
realitzar les tasques del projecte. Es necessària la presencia d’un enginyer analista que realitzi 
l’estudi inicial i la selecció d’eines web, entre d’altres, un tècnic informàtic que desenvolupi i 
avaluï aquestes eines, un becari de suport i una persona encarregada de gestionar, dirigir i 
documentar el projecte.  

Dividirem el cost econòmic humà a continuació, segons les tasques realitzades en els diferents 
càrrecs. Aquest s’associa amb la quantitat d’hores de feina realitzada i amb el preu/hora estimat 
per a cada tipus de tasca. 

110 hores de gestor de projectes a 25 eur/hora -  2.750 euros  
220 hores d’enginyer analista a 20 eur/hora -  4.400 euros 
187 hores de tècnic informàtic a 15 eur/hora -  2.805 euros 
396 hores de becari a 8 eur/hora -  3.168 euros 

Per tant el cost humà total del projecte seria de 13.123 euros. 

Cost de transport 

	 En aquest cas es descriuen els costs causats pel desplaçament al Nepal. Es compten dues 
unitats en la majoria de casos ja que en el viatge hi van participar dues persones.  

Figura 6.6: Despeses de transport del projecte 

Concepte Preu (€) Unitats Total (€)

Vols 696,13 € 2 1392,26 €

Assegurança de viatge 200 € 2 400 €

Visats Nepal 100 € 2 200 €

Vacunes + farmaciola 110 € 1 110 €

TOTAL: 2102,26 €
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Capítol 7 

Anàlisi de sostenibilitat 

	 En aquest apartat es veurà l’informe de sostenibilitat. El que aquest pretén mostrar 
és una anàlisi de tots els efectes i costs que tindrà el nostre projecte abans, durant i 
posteriorment a la seva implantació. Com afectaran aquest en àmbits tant socials, 
econòmics com ambientals per a poder-los valorar i considerar dins el projecte. 

Sabem que la sostenibilitat és un dels principals reptes d’aquest segle. Ens estem adonant 
dels efectes negatius que tenen les nostres accions sobre l’entorn, sabem de l’existència dels 
límits que té planeta i de les injustícies socials que es cometen cada dia, igual que de la 
importància de treballar de manera sostenible. Tot i així el concepte de sostenibilitat segueix 
sent un terme ambigu i difícil de concretar i acotar.  

És per aquest motiu i per a poder realitzar un estudi de sostenibilitat correcte del nostre 
projecte s’ha decidit utilitzar una matriu de puntuacions que s’obtenen a partir d’un llistat 
de preguntes que corresponen a cada part. Aquesta està inspirada en les idees de Cristian 
Felber en la matriu de “la economía del bien común” i és la última versió (de juny de 2015) d’una 
proposta generada des de la FIB per varis PDI’s, per a considerar la sostenbilitat en un 
projecte d’enginyeria i resoldre la manera d’acotar-ho. 
 
L’anàlisi que s’efectua amb aquesta matriu (veure Figura 7.1) consta de tres parts: la part de 
posada en marxa del projecte, la part de vida útil i resultats que té i per últim els riscos que 
poden aparèixer. Alhora, cada una d’elles s’analitzen des de les tres dimensions de la 
sostenibilitat: l’econòmica, la social i l’ambiental.  

Per a la part de posada en marxa del projecte o projecte posat en producció, mirant les tres 
dimensions, el que es busca és saber si s’ha considerat l’impacte de realització del projecte. 
Tant per aquelles persones beneficiaris, per aquells que el dirigeixen, per al planeta i també 
per a la nostra butxaca. Saber si s’ha estimat correctament i s’ha quantificat el cost que pot 
implicar i si s’han pres les mesures necessàries per a reduir aquest impacte.    

En la part de vida útil del projecte es pretén veure com es resol en l’actualitat el problema a 
resoldre (el que s’anomena “l’estat de l’art”) i de quina manera millorarà la situació actual la 
implantació de la nostra solució. També es vol saber quin serà l’impacte que produirà 
durant la seva vida útil i quin tipus d’impacte pot produir el projecte a l’hora del seu 
desmantellament. 

Per últim, en la part de riscs el que es vol és aconseguir enumerar aquells escenaris que són 
factors de perill per augmentar els impactes negatius que pot produir la consecució del 
projecte i poder tenir un pla d’actuació o saber de quina manera es podrien mitigar aquests 
efectes tant en la dimensió ambiental amb la petjada ecològica, en la dimensió econòmica 
amb la viabilitat del projecte o en la dimensió social amb el perjudici d’algun sector 
particular de la població o la creació de dependències.  
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I aquí tenim la matriu de sostenibilitat d’un projecte, de la que tant parlem, amb el seu rang 
de puntuacions possibles inclòs: 

Figura 7.1: Matriu de sostenibilitat i puntuacions possibles 

Les puntuacions s’obtenen a partir de les reflexions i respostes generades per la bateria de 
preguntes que es correspon a cada casella. Aquesta matriu s’ha plantejat per a que es pugui fer 
servir en qualsevol projecte d’enginyeria relacionat amb les TIC. Les seves respostes donen lloc a 
l’informe de sostenibilitat del projecte.  

Qualsevol persona responsable d’un projecte ha de conèixer i analitzar el seu projecte amb 
profunditat, saber on s’emmarca i els efectes derivats de la seva implantació i desenvolupament. 
Considerem que aquest anàlisi té un pes important en el projecte i que és important recalcar la 
sotenibilitat del projecte dins el marc de la cooperació per al desenvolupament.   

A partir d’aquí es realitzarà una discussió amb la intenció de donar les justificacions adients i 
poder realitzar una puntuació correcta per a cada casella de la matriu. Es farà per a cada part 
definida, la posada en producció del projecte, la vida útil i els riscs possibles i s’acabarà amb una 
avaluació final i les conclusions d’aquest anàlisi. 

Per a titllar un projecte de sostenible s’ha d’aplicar una visió global que inclogui les tres 
dimensions de sostenibilitat (ambiental, social i econòmica) i on s’hi vegin les relacions existents 
entre les tres components. Per això s’analitzaran les dimensions i les seves interrelacions de forma 
comú en les tres parts. 

7.1 Projecte en producció 

	 Les preguntes a les que es vol respondre per a realitzar el plantejament de la sostenibilitat 
en la posada en producció del projecte són les que us presentem a continuació: 

Dimensió ambiental: 

Ambiental Econòmic Social

Projecte en 
producció Anàlisi de recursos Viabilitat econòmica Impacte personal

Rang de puntuació: [0:10] [0:10] [0:10]

Vida útil i 
resultats

Petjada ecològica Cost final Impacte social

Rang de puntuació: [0:20] [0:20] [0:20]

Riscs Perjudicis ambientals Riscs econòmics Perjudicis socials

Rang de puntuació: [-20:0] [-20:0] [-20:0]
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• S’ha estimat l’impacte ambiental que tindrà la realització del projecte? Es pot minimitzar re-
utilitzant recursos? 

• S’ha quantificat l’impacte ambiental? Quines mesures s’han pres per a reduir-lo? 
• Quina és la procedència de les matèries primeres usades? El seu origen o fabricació és ètic? 
• S’ha tingut en compte el desmantellament una vegada acabi la vida útil del projecte? 

Dimensió econòmica: 

• S’ha estimat el cost de realització del projecte?  
• S’ha quantificat aquest cost? Quines decisions s’han pres per a reduir aquest cost?  
• S’ha ajustat al cost previst? La inversió inicial permetrà que sigui competitiu? 

Dimensió social: 

• Quines aportacions té realitzar el projecte a nivell personal? 
• Ha implicat reflexions significatives a nivell personal, professional o ètic en les persones que 

han intervingut? 
• Quina és la situació social i política del país on s’implantarà? 
• L’activitat realitzada afavorirà o empitjorarà aquesta situació? 

Tot projecte d’enginyeria neix de la necessitat de resoldre un problema o de materialitzar una 
solució. Els productes que volem generar, han de ser adequats, robusts, econòmicament viables, 
han de tenir en compte als usuaris i han de tenir un cost ambiental sostenible. Qualsevol projecte 
que hagi de ser portat a terme doncs, ha de ser subjecte a un estudi de viabilitat. 

Pel que fa al nostre projecte, després d’haver fet una avaluació exhaustiva dels recursos materials i 
humans en el Capítol 6, disposem d’una xifra estimada. Aquesta, manca de sentit si no relacionam 
aquests recursos amb l’impacte real que tenen en l’entorn. Però primer de tot, hem de tenir en 
consideració que aquest és un projecte de cooperació i que ha estat iniciat amb una ONG de 
pocs recursos, que es troba en un país en vies de desenvolupament (tot just feia 6 anys de la fi 
d’una guerra civil que en durà 10 i entrà en un procés polític delicat amb l’expectativa de la 
creació d’una nova constitució). Un dels nostres objectius primordials ha estat el que les despeses 
econòmiques fossin les mínimes possibles tant durant l’estada com posteriorment a l’estada, per a 
no implicar una inversió insostenible per RUWON al llarg del temps.  

Sabut això, destacar que s’ha de tenir en compte que el cost estimat que hem presentat no és un 
cost econòmic real ja que gran part d’aquesta despesa s’ha realitzat en forma d’inversió, bé sigui 
en hores de treball i dedicació, en la disponibilitat per viatjar o en forma de donació de material 
informàtic en desús per part d’entitats o particulars que han deixat el seu granet de sorra 
aportant un portàtil. 
És molt important recalcar que dins l’objectiu de dotació tecnològica, la infraestructura aportada 
és re-utilitzada. Això redueix l’impacte negatiu considerablement en les tres dimensions. 
Socialment ajuda a que una necessitat que tenien deixi de ser-ho i es solventi, contribuint a la 
millora de la seva qualitat de vida, econòmicament produeix una petita inversió dels recursos 
humans a l’hora de la cerca i posada a punt, però n’elimina gairebé la totalitat d’inversió 
econòmica. Els portàtils són donats, l’únic a pagar és el transport que a més està subvencionat per 
l’organització CCD que ajuda a aquest i a molt d’altres projectes i una vegada allí, el consum 
elèctric durant el seu ús.  
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Pel que fa al tema ambiental, hi podríem dedicar un capítol sencer a l’impacte positiu de re-usar, 
però hem volgut resumir-ho esmentant el més important. El fet d’usar ordinadors considerats 
obsolets en el seu entorn ajuda a allargar la seva vida útil, perquè tot i ser vell si funciona en 
perfectes condicions perquè no fer-lo arribar a algun altre usuari que n’hi pugui seguir donant 
utilitat enlloc de tirar-ho? Això en redueix moltíssim l’impacte de triar una solució diferent: 
s’eliminen els grans costs i recursos necessaris per la construcció de nova tecnologia, i també els 
costs que produirien la destrucció o reciclatge d’aquesta tecnologia obsoleta però en bon estat. No 
en parlem de l’impacte tòxic generat d’aquest ordinador si és convertit en e-waste i del poc 
compromís social que tenen molts governs i moltes empreses a l’hora d’encarregar-se del seu 
reciclatge.  

En definitiva, quan decidim “Re-usar” fem una contribució a disminuir la nostra petjada 
ecològica i no per això disminuïm la qualitat ni solvència de la solució trobada. A més a més, 
igual que ens en responsabilitzem de produir el menor impacte ecològic quan portem els equips 
portàtils al Nepal, també ho volem quan sigui hora del seu desmantellament. Tot el procés de re-
ús es fa a través d’unes associacions (TxT i Labdoo) que tenen una xarxa que vigila tot el cicle de 
vida que tenen en el seu destí i possibilita el retorn dels equips al seu lloc d’origen una vegada han 
deixat de funcionar per a ser convenientment reciclats sense cap cost per a la contrapart.  

No volem desviar-nos i deixar de banda la sostenibilitat de la resta d’objectius que ens hem 
plantejat a l’inici d’aquest projecte. El projecte neix d’una necessitat real a partir de la demanada 
que ens arriba de l’associació RUWON. Aquesta treballa per a l’empoderament de dones, joves i 
nens dotant-los de recursos que facilitin la seva independència i augmentin els seus coneixements. 
Socialment tindrà un gran impacte positiu perquè si nosaltres ajudem, encara que sigui 
mínimament, a que aquesta ONG pugui portar a terme els seus objectius més fàcilment, estarem 
ajudant a totes aquestes persones que se’n beneficiaran. Bé sigui amb la realització de l’anàlisi 
tecnològic que ens permetrà identificar febleses que es podran solventar en futures 
col·laboracions, o bé amb l’actualització del seu site web que és el seu portal de comunicació amb 
el món o la implantació d’una intranet per a la gestió interna de la seva organització. També amb 
la formació en TIC i noves tecnologies per a que puguin tenir més coneixements i més recursos 
tecnològics que els ajudin a resoldre de manera més eficient les seves necessitats i que puguin 
passar com a nous coneixements en les seves futures formacions. 

Totes aquestes solucions i més reflexions s’han generat en les nostres ments durant el procés de 
posada en marxa del projecte. Aquest és l’orígen de l’impacte personal que he rebut a partir que 
hem vaig posar com a cap de projecte i vam decidir iniciar-lo. Un aprenentatge global que no 
s’acaba, des de la gestió des de zero d’un projecte TIC, passant perquè aquest projecte és de 
cooperació i es situa un entorn molt diferent al nostre, fins que finalment s’acaba fent realitat i 
veus com els teus resultats has pogut afectar positivament a una societat tan diferent, tot i no 
deixar de tenir present l’impacte negatiu que s’ha pogut generar en tot el transcurs del projecte i 
la necessitat de saber adaptar-te a diferents maneres de fer tot i que no siguin del teu grat i a 
qualsevol imprevist que hagi esdevingut. L’impacte que m’emporto són tots els coneixements que 
he obtingut i els aprenentatges dins i fora de la carrera, no podrien tenir millor posada en marxa 
en el món real.  
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7.2 Vida útil i resultats 

Les preguntes a les que s’intenta respondre per a la vida útil del projecte són les següents: 

Dimensió ambiental: 

• Com es resol actualment el problema? En que millorarà ambientalment la nostra solució de 
les existents? 

• Quins recursos s’usaran durant la vida útil del projecte? Quin serà l’impacte d’aquests? 
• El projecte permetrà reduir l’ús de recursos? Globalment, millorarà o empitjorarà la petjada 

ecològica? 

Dimensió econòmica: 

• Com es resol actualment el problema? En que millorarà econòmicament la teva solució? 
• Quin cost estimat tendrà el projecte durant la vida útil? Es podria reduir aquest cost per fer-lo 

més viable?  
• S’han tingut en compte el cost de les possibles actualitzacions durant la vida útil del projecte? 

Dimensió social: 

• Com es resol actualment el problema? En que millorarà socialment la teva solució? 
• Existeix una necessitat real del projecte? 
• Qui es beneficiarà de l’us del projecte? Algun col·lectiu en pot sortir perjudicat? 
• De quina manera soluciona el projecte el problema plantejat inicialment? 

Com hem dit en l’apartat anterior, aquest projecte neix d’unes necessitats reals que té 
l’organització RUWON. Per a complir amb l’actualització del seu lloc web, amb l’obtenció 
d’equips per a poder formar una aula TIC i a partir d’aquí també amb les necessitats 
considerades importants des de la gestió de projectes, com l’anàlisi de la situació en TIC i la 
formació en noves tecnologies o la possibilitat de la implantació d’una intranet.  

Abans del projecte, aquestes necessitats no estaven cobertes. Es centraven en resoldre els objectius 
que ells tenien més a l’abast. La tecnologia no era una prioritat per considerar-la massa cara o 
ignorar l’existència d’eines gratuïtes que podien facilitar la gestió i difusió de l’organització. De 
fet, la web de RUWON estava gestionada per una empesa externa produint un cost anual a tenir 
en compte. L’aula que tenien disposava d’alguns ordinadors de sobretaula molt antics dels quals 
alguns d’ells ja no funcionava i aquesta no es podia utilitzar en el cas de coincidir amb un dels 
constants talls de llum que hi ha a Kathmandú, per no disposar de bateries. També la formació 
en TIC dels membres de RUWON i dels seus col·laboradors era una formació bàsica feta a partir 
de l’autoaprenentatge o haver atès alguns cursos bàsics fets durant la seva formació acadèmica.  

Les solucions proposades amb el nostre projecte contemplen un estalvi futur en temps i diners. 
Tot i tenir una despesa també, com pot ser amb els costs de transport o dels equips portàtils que 
tindran una despesa en l’ús d’electricitat i la necessitat de pagar una connexió a internet, aquests 
ajuden a estalviar també; un exemple clar és que durant un tall de llum, les classes no s’hauran 
d’interrompre ja que els equips portàtils tenen una bateria que els dóna més autonomia i això 
estalviarà el temps d’haver-la de repetir més endavant.   
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L’impacte mediambiental també es veurà reduït al  mínim, perquè tot i tenir una petita despesa 
energètica a partir de l’ús dels portàtils donats, l’obtenció d’aquesta energia prové de fonts 
hidroelèctriques, energia renovable d’un impacte menor. El fet que s’estigui re-utilitzant una 
tecnologia considerada inicialment obsoleta allarga el cicle de vida dels ordinadors i evita crear 
més e-waste que és molt contaminant i difícil de reciclar. Doblant el temps d'ús estem estalviant 
l'energia i recursos necessaris per la fabricació i comercialització d'un nou ordinador. Això 
significa que també s'evita la creació de residus electrònics, altament tòxics. I a l’hora del 
desmantellament dels ordinadors portàtils, com ja hem comentat en l’apartat anterior, una 
vegada aquests deixin de funcionar es possibilitarà el retorn d’aquests equips per a portar-los a 
una central de reciclatge i així evitar que siguin abandonats o tirats.  

L’impacte social és pot mesurar com els beneficis obtinguts amb la consecució del projecte. La 
organització serà el nostre beneficiari directe, però els seus beneficiaris seran els nostres 
indirectament. D’aquesta manera totes les dones, joves i nens que passin per l’ajuda de RUWON 
podran tenir una formació a partir de la capacitació en TIC que realitzarem, usant els equips 
donats i amb l’anàlisi en TIC s’ajudarà a reduir les mancances i a crear la possibilitat de nous 
projectes. Amb l’actualització de la web a partir d’un CMS els donarà més visibilitat i la capacitat 
d’autogestionar el seu propi espai web.   

7.3 Riscs  

Per a l’ultim bloc de riscs els presentem la bateria de preguntes a les que es vol respondre a 
continuació: 

Dimensió ambiental: 

• Es podrien produir escenaris que fessin augmentar la petjada ecològica del projecte? Es pot 
prevenir o mitigar l’impacte d’aquests possibles escenaris? 

Dimensió econòmica: 

• Es poden produir escenaris que perjudiquessin la viabilitat del projecte? Es pot prevenir 
l’impacte d’aquests possibles escenaris?  

Dimensió social: 

• Es poden produir escenaris que fessin que el projecte perjudiqués a alguna part de la 
població? Es podria prevenir o mitigar aquest impacte de possibles escenaris? 

• Podria crear el projecte algun tipus de dependència que deixés als usuaris en posició de 
debilitat? 

Tot projecte té uns riscs inherents que poden aparèixer, perquè en són molts els factors que 
influeixen i moltes les situacions a les que ens hem d’adaptar durant la seva posada en marxa i la 
seva vida futura.  

En la dimensió econòmica un dels riscs que provocaria un impacte més important seria el fet 
d’arribar al destí amb les maletes perdudes, robades o trencades. Això no seria important si no fos 
pel contingut d’aquestes maletes que porten els equips portàtils donats. Si arribessin trencats 
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implicaria una inversió en la seva reparació o si no arribessin s’hauria d’aplaçar o eliminar del 
nostre programa aquest objectiu tan important. També en podrien existir d’altres riscs que 
perjudiquessin la viabilitat del projecte, però el fet que aquest projecte de cooperació estigui 
pensat amb la voluntat de re-utilització de recursos li dóna molta sortida davant la necessitat 
d’adaptar-se a noves situacions.  
 
En la dimensió més social, no quantifiquem més que beneficis per a la contrapart i els seus 
beneficiaris. El nostre projecte tan sols és una donació de recursos, siguin materials com de 
formació, i la gestió d’aquests passa a dependre d’ells completament des del primer moment. Una 
dependència, que es pot crear amb el nostre projecte, és a partir de la gestió dels ordinadors 
portàtils en el seu desmantellament cosa que es té en compte i es solventa des de l’inici.  

Però el risc de dependència més gran està dins les característiques de la mateixa ONG. El fet que 
RUWON sigui una ONG tan familiar i que estigui subjecte majoritàriament a una persona que 
és la responsable i gestiona gairebé tots els processos, atrau la possibilitat de que algun dia si 
aquest individu decideixi marxar, canvia de prioritats o abandona el projecte de RUWON per 
algun altre motiu, es deixi la organització al descobert i no tingui continuïtat. 
 
I ambientalment, un risc que hi ha és el que la contrapart es desentengui totalment dels equips 
portàtils una vegada deixin de funcionar i els aboquin a llocs on puguin contaminar enlloc de 
seguir el procés de retorn i reciclatge establert.  Per la resta d’objectius, no hi ha un perill evident 
que pugui afectar a la petjada ecològica.  

7.4 Avaluació de la sostenibilitat  

	 Una vegada presentada la matriu, vistes les preguntes i realitzada la discussió, només ens 
falta avaluar-la i posar-li una nota que sigui el resum de les raons per a que aquest projecte pugui  
ser considerat com un projecte sostenible. Tot seguit ensenyam la matriu completada:  

Figura 7.2: Matriu de sostenibilitat del projecte amb la valoració 

Ambiental Econòmic Social

Projecte en 
producció Anàlisi de recursos Viabilitat econòmica Impacte personal

Valoració: 9     [0:10] 7.5     [0:10] 8.4     [0:10]

Vida útil i 
resultats

Petjada ecològica Cost final Impacte social

Valoració: 14     [0:20] 10     [0:20] 16     [0:20]

Riscs Perjudicis ambientals Riscs econòmics Perjudicis socials

Valoració: -12     [-20:0] -6     [-20:0] -4     [-20:0]

Valoració total: 42,9     [-60:90]

"71



Les puntuacions que s’han donat en cada casella són fruit de les valoracions argumentades en 
l’apartat anterior, posant sobre la balança els efectes i costs, tant positius com negatius a 
considerar de les influències que afecten el projecte en aquella dimensió.  

Per a començar, en l’apartat de projecte en producció, dintre d’un rang de puntuació que va del 0 
al 10, totes les dimensions han obtingut puntuacions ben elevades. En general això és degut a 
que, com a projecte de cooperació que és, l’àmbit social aquí arriba a ser més un objectiu que sols 
una dimensió a avaluar, doncs els costs i la petjada ecològica no tindran sentit si no s’aconsegueix, 
aquell objectiu social de cooperació. 

El fet d’estar ajudant a una ONG sense recursos implicava reflexionar sobre com influir 
positivament en ells i ajudar-los, sense suposar un gran cost econòmic posterior per ells. Creiem 
que es va aconseguir i alhora es va contribuir a disminuir la petjada ecològica i augmentar 
l’impacte social positiu. Els vam donar recursos, materials i de formació, que vam posar a la seva 
disposició i ells van poder continuar usant-los i creant beneficis socials després de la nostra 
tornada. Ens vam assegurar que el cost fos mínim i vam re-utilitzar un material en bon estat per a 
allargar-ne la vida útil cosa que ens va reduir a nosaltres els costs de compra d’un material nou 
però també es va reduir complementariament el gran cost que suposa la creació de material 
electrònic nou i de destrucció del vell, contemplant en tot moment la gran reducció de la petjada 
ecològica que implica la re-utilització de material, ja que no només és costosa sinó molt tòxica la 
fabricació i la destrucció d’aquest material. Per aquest motiu concloem amb la puntuació següent: 

La dimensió ambiental obté un 9, l’econòmica un 7,5 i la social un 8,4. 

El següent bloc de vida útil del projecte pot tenir unes valoracions que van des de 0 al 20 punts. 
Veiem que, en el nostre cas, totes les dimensions tenen una valoració positiva, doncs creiem que 
la resolució del nostre projecte ha tingut un impacte real dins el plantejament inicial i a com es 
solucionava abans. Les solucions proposades amb el nostre projecte contemplen un estalvi futur 
en temps i diners i no impliquen una despesa de manteniment excessiva (l’electricitat que prové  a 
més de centrals hidroelèctriques). L’impacte mediambiental es veu reduït a la mínim expressió i es 
té en compte des de l’inici, el possible desmantellament del projecte i els seus materials. I pel que 
fa a la part social, el fet d’ajudar a una organització social amb projectes destinats a millorar les 
vides dels nepalesos, fa que els seus beneficis no parin d’augmentar any rere any i hagem pogut 
tenir un petit impacte positiu ajudant-los a aconseguir-ho. Per aquest motiu concloem amb la 
puntuació següent: 

La dimensió ambiental obté un 14 sobre 20, l’econòmica un 10 i la social un 16. 

En l’ultim bloc de riscs només es poden tenir valoracions negatives, ja que qualsevol risc és un 
perill que pot afectar negativament al projecte. Existeixen uns riscs importants i tots ells s’han de 
tenir en compte i veure quins poden suposar unes pèrdues massa grans, en el cas d’aparèixer.  
Hi ha el risc de que apareguin imprevistos que suposin costs econòmics grans, o el risc social de 
crear alguna dependència amb l’ONG a partir dels recursos donats que en dificulti la seva 
continuació. Però el més important en el nostre cas és el risc ambiental que tots els recursos 
aportats acabin en abocadors enlloc de plantes de reciclatge i puguin contaminar molt l’entorn. 
Per aquest motiu concloem amb la puntuació següent: 

La dimensió ambiental obté un -12 sobre -20, l’econòmica un -6 i la social un -4. 
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Finalment resumim dient que per a aquest projecte la puntuació ha estat de 42,9 sobre 90. 
Considerem aquesta puntuació una xifra molt bona degut primer de tot a que és una xifra 
positiva i que a més a més s’acosta considerablement al límit màxim de puntuació. Conclourem 
doncs que l’anàlisi de sostenibilitat defineix aquest projecte com a sostenible.  

 

7.5 Conclusions  

	 Les TIC tenen un potencial molt important per contribuir a la sostenibilitat, però al 
mateix temps, tenen uns efectes que contribueixen als desequilibris socials i afecten negativament 
el medi ambient. Les TIC, com qualsevol tecnologia, depenen de la voluntat, la capacitat i el 
coneixement de les persones que les utilitzen. El coneixement de l’eina, en aquest cas, és 
important per saber si s’està contribuint positivament o no a un desenvolupament positiu i 
sostenible.  

El que hem volgut fer amb aquest anàlisi és precisament això, saber fins a quin punt “val la pena” 
la realització d’aquest projecte en relació a l’impacte tant positiu com negatiu que es produeix en 
la seva posada en marxa.  

Hem demostrat que hem adaptat els recursos materials i humans a les necessitats, sense deixar de 
banda de mirar de disminuir l’impacte de la petjada ecològica, social i econòmica per a que 
perjudiquin el mínim possible en nou entorn on s’han instal·lat. Ho hem aconseguit molt bé amb 
alguns objectius que es preveia podrien ser els que més impacte tinguessin, com és el cas de la 
dotació d’infraestructura tecnològica. No sols s’ha aconseguit l’objectiu, sinó també tenir un 
efecte positiu en el seu entorn, perquè s’ha allargat el cicle de vida tecnològic que implica una 
reducció de cost econòmic i ambiental i s’ha reduït la petjada ecològica i minimitzat qualsevol 
cost o impacte futur  que pogués sorgir del seu desmantellament.  

I amb d’altes objectius hem aconseguit crear un impacte positiu en la societat i unes oportunitats 
que d’altra manera no s’haguessin pogut aconseguir.   
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Capítol 8 

Valoració 

8.1 Resultats 

	 Després d’haver finalitzat aquest projecte és necessari fer una recapitulació i veure 
quins han estat els resultats i si són els que s’esperaven.  

Primer, l’objectiu d’anàlisi i estudi de la situació actual de les TIC a l’organització RUWON, 
s’ha complert. Tot i les dificultats de comunicació inicials, s’han pogut identificar quin és 
l’estat actual de les TIC i quines són les mancances principals que tenen envers les 
tecnologies. S’ha pogut veure la infraestructura tecnològica que tenen disponible, quin és 
l’ús que n’hi donen i quines són les seves tasques habituals en el seu dia a dia. Alhora també 
saber el nivell de coneixements en TIC dels membres de RUWON i fer un llistat de les 
necessitats bàsiques identificades. 

En segon lloc, l’objectiu de dotació d’infraestructura tecnològica a RUWON, s’ha perfilat 
completament. Hem aconseguit proveir a l’organització d’un nombre d’equips portàtils 
suficient (exactament 10 unitats) com per a introduir les TIC definitivament en el seu 
programa educatiu i al mateix moment ajudar a la millora de la gestió de l’organització  
dotant-los de coneixements en TIC a les formacions realitzades durant l’estada. La prova 
està en que els ordinadors es van posar en funcionament des del primer moment  i es van 
utilitzar amb l’objectiu de donar formació. I encara segueixen tenint una vida útil dins el 
seu programa educatiu.  

En l’objectiu d’actualització de la pàgina web oficial de RUWON instal·lant-hi un Sistema 
de Gestió de Continguts, no s’ha tingut un èxit rotund tot i la feina realitzada. Aquest no 
s’ha pogut concloure degut a les ja anomenades dificultats de comunicació amb 
l’organització, aquestes prèvies al viatge. I una vegada al Nepal amb els problemes de temps 
que tenien els responsables de RUWON per a dedicar-lo al nostre projecte.  Es va 
aconseguir fer un anàlisi del CMS que més s’adaptava a l’organització però no es va poder 
finalitzar la implantació definitiva per a la nova pàgina web. 

En la implantació d’una intranet per a la millora de la gestió de RUWON, es va arribar a 
cancel·lar una vegada al Nepal. La falta de comunicació abans del viatge i el seu 
desconeixement en termes tècnics no ens van permetre recopilar informació necessària per 
a comprovar-ne la viabilitat en aquesta ONG. Una vegada al Nepal, veient la situació real 
de RUWON i la seva forma d’organització, com a ONG familiar on tot el pes de gestió 
interna i processos administratius requeia en una o dues persones, ens va acabar de 
convèncer de que no era necessària una eina per a la col·laboració i gestió interna entre 
membres en aquells moments.  
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Un altre dels objectius que es va completar és el de formació i capacitació dels membres de 
RUWON en TIC i noves tecnologies. Aquest es va realitzar durant els mesos d’agost i 
setembre de 2012 amb classes d’hora i mitja, a la majoria de membres de RUWON i altres 
voluntaris que participaven.  

I per últim anomenar que l’objectiu transversal del projecte, el manteniment de la difusió 
del projecte i la participació en activitats de sensibilització també s’ha complert des del 
primer dia. La divulgació del projecte s’ha fet a través de la creació del bloc del projecte i 
amb la participació a les xarxes socials, aquesta ha estat acurada i actualitzada regularment.  
I es va poder contribuir a la sensibilització de la comunitat universitària participant en les 
Jornades Re-utilitza de la UPC amb la col·laboració de l’associació TxT fent una 
presentació del projecte. 

Per tant, creiem que els resultats obtinguts del projecte s’ajusten en majoria, als objectius 
que hi havia marcats. Com era d’esperar, per ser un projecte i més, per ser de cooperació, 
ens hem hagut d’adaptar en moltes ocasions, a la situació a la que ens hem trobat, doncs no 
tot s’ha pogut complir així com esperàvem o haguéssim desitjat, però els que ho han fet, ho 
han fet amb escreix.  

	 Una vegada finalitzats, tots els projectes, i més aquells que s’implanten a tants 
kilòmetres de distància, deixen un petit bri d’incertesa. El fet de no saber si realment tot 
aquell esforç dipositat i tota la il·lusió invertida, hauran servit d’alguna cosa, almenys per a 
obtenir algun resultat útil i tangible. Però, tot i la incertesa, tenim esperances de que el fruit 
d’aquest treball sigui realment profitós.  

De fet, sabem que tot i la nostra partida, han seguit desenvolupant programes de formació 
tecnològica amb els equips portàtils desplegats. També, que tot i el fracàs en la implantació 
definitiva d’un CMS Wordpress, al cap del temps han publicat un bloc propi. El que no 
sabem del cert és si ha estat amb ajuda o sense ajuda externa.  

8.2 Possibles ampliacions 

	 Després de comprovar que a partir d’una col·laboració anterior, com la que hi va 
haver amb la contrapart RUWON al setembre de 2011 que va encetar una cooperació que 
en el nostre cas n’ha fet possible una continuació. Si a més hi afegim que un dels nostres 
objectius específics ha estat el de fer una anàlisi de la situació actual de les TIC en aquesta 
organització, tenim la fórmula perfecte per a que hi pugui haver una bona perspectiva de 
continuïtat. El fet de fer una anàlisi dóna com a resultat la identificació d’una situació que 
deixa al descobert unes mancances i unes necessitats en tecnologies de la informació, que es 
poden plantejar com a objectius futurs. Com s’ha esmentat amb anterioritat en la memòria, 
una conseqüència positiva d’aquest objectiu és la possibilitat de construir aquests fonaments 
per a futures col·laboracions. 

Per altra banda, la continuïtat del projecte podria venir també, des d’altres múltiples punts. 
Com per exemple, s’ha de tenir en compte que ja s’ha desplegat una aula d’informàtica allà, 
per tant s'ha obert una via en projectes de formació. Una possibilitat seria fer projectes de 
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formació concrets per empoderar digitalment els membres de la ONG els els àmbits que 
més necessiten. 

A més a més, l'aula requereix un manteniment i donat que la ONG està en expansió, en un 
futur els aniria bé tenir nova infraestructura com nous equips i altres materials com ara 
projectors. En aquest sentit els futurs projectes poden també tenir un component de 
renovació de material informàtic desplegat i reciclatge portant-lo de tornada d’aquell que 
s’hagi malmès. 

La part del projecte enfocada en el desenvolupament de la web de RUWON, ha quedat 
sense una clara finalització, però també és veritat que amb el temps han aconseguit tenir un 
bloc implementat amb el CMS Wordpress i aquest implica la necessitat de canvis i millores  
ja que que cada cert temps les tecnologies canvien i apareixen nous aspectes.  

D’igual manera, per a aquesta col·laboració, s’ha identificat com a inviable la 
implementació d’una intranet per a l’organització. Però ningú diu que la transformació que 
pugui sofrir RUWON, no faci que en uns anys aquesta viabilitat canviï.  
 
Pretenem doncs que la col·laboració avanci i perduri més enllà del nostre projecte però no 
podem garantir-la ja que no depèn enterament de nosaltres. Per una banda depèn de 
l'arribada de nous estudiants o PDI’s que vulguin realitzar un projecte de cooperació o 
algun tipus de col·laboració seguint la mateixa línia d'acció iniciada amb el nostre projecte. 

8.3 Conclusions i reflexions personals 

	 D’entrada, aquest projecte es presentava com un projecte tecnològic diferent. Un 
espai on poder crear una solució real per a un problema real. Tot un repte el fet 
d’encarregar-se de la creació des de zero i la gestió de tot un projecte i a més si aquest s’ha 
de portar a terme al Nepal, un context totalment diferent de l’entorn habitual, amb una 
història, una cultura i una llengua absolutament diferents. Si la gestió d’un projecte ja 
n’arriba a ser de difícil tot i fer-se al teu país amb uns companys competents imagina’t si es 
realitza en un altre país on es suma el tema de l’idioma i de la cultura. Per sort, el 
coneixement que ambdues parts teníem d’una tercera llengua com és l’anglès, ens ha ajudat 
i ha estat l’idioma conductor en tot moment.    

Ja des de bon principi vam tenir un gran suport per part del company Jesús Díaz, que havia 
realitzat l’anterior col·laboració amb RUWON i que ens endinsava dins el món del que va 
ser el seu projecte i de totes les possibilitats que oferia i les necessitats tecnològiques que 
necessitaven pal·liar per a poder millorar més dins l’ONG. A la vegada, també iniciant el 
contacte amb RUWON i veient la seva il·lusió per a que tot tirés endavant, semblava idíl·lic.  

Amb aquest projecte he pogut tenir una nova experiència de cooperació per a reafirmar la 
idea del que vertaderament és la cooperació. Cooperant, no es pretén anar a salvar a ningú 
d’una situació crítica o un país de la seva pobresa. Cooperar, com el seu nom defineix, 
consisteix en que vàries parts que operin i col·laborin juntes en pro d’un objectiu comú. On 
els resultats, ja són una altra cosa. Hi ha molts factors a tenir en compte i sobretot més 
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situacions inesperades de les que hi ha en expectativa. Quan vas a realitzar un projecte i 
amb més raó, un projecte de cooperació realitzat a molts kilòmetres lluny, tot i marcar-te 
uns objectius inicials i poder pensar que s’ha fet un bon estudi previ de la situació, mai pots 
predir amb el que et trobaràs, com rebran la teva ajuda i la teva feina i les coses que hauràs 
de modificar pel camí.  
 
En el nostre cas, hi ha objectius qua han sortit a la perfecció com la dotació 
d’infraestructura tecnològica o la capacitació en TIC i la difusió del projecte. Però alguns 
d’altres no han sortit com bé esperàvem per una falta de comunicació amb l’organització, 
per tenir diferents visions de les necessitats a satisfer o per la falta de temps per a dedicar per 
part de la ONG o també perquè una vegada al Nepal, s’ha comprovat que no tenien 
viabilitat en el moment actual on es troba l’organització.  

Amb els resultats finals del projecte i ja una mica durant el procés de realització de tots ells, 
em vaig poder adonar de que la quantitat d’objectius importants a satisfer era massa gran 
per l’ambició que es tenia de cada un d’ells de portar-los a terme a la perfecció. He après  
doncs que de cara a qualsevol futur projecte s’han d’acotar molt millor els objectius i saber 
donar-los la prioritat que els pertoca i adaptar-los a la vegada a les situacions que van 
sorgint durant el transcurs del projecte.   

Personalment aquesta estada m’ha aportat moltes coses, no sé si fins i tot més que al 
personal de RUWON. M’ha fet posar-me en situacions diferents, d’autolideratge i 
empoderament en un entorn difícil a vegades. Mai m’havia posat a la pell d’aquells que 
dirigeixen i ençaten un projecte de col·laboració, reunint els recursos necessaris i fent 
possible que aquests arribin i serveixin per a millorar la situació d’un conjunt de persones 
que treballen alhora per a crear oportunitats i millores dins la societat que els envolta. I 
m’ha fet compartir experiències úniques amb companys irrepetibles. Perquè considero que 
part de l’objectiu general de realitzar aquest PFC en cooperació també és el de plantar-se 
davant situacions diferents, amb gent diferent, i aprendre nous coneixements, escoltar 
opinions, idees i punts de vista nous, i viure i conviure un dia a dia heterogeni. 

Per acabar, agrair a tot l’equip del CCD i a tots aquells que hi col·laboren o han ajudat a fer 
possible aquest projecte i també animar a tots aquells estudiants per a que s’engresquin i ho 
provin. 

Per a més detalls, anècdotes i curiositats, podeu visitar el bloc del projecte que es va escriure 
durant tota la realització del projecte i que mostra també el viatge posterior que vam poder 
realitzar per algunes ciutats de Nepal: 
	 	 	 	 	 	 https://pinyademico.wordpress.com/ 
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