
CONTEXT:
L‘organització RUWON treballa en la formació de dones, joves i nens de diferents lo-
calitats del Nepal, a la vall de Kathmandú. La seva missió principal és dotar aquests 
col·lectius dels coneixements necessaris per facilitar la seva inclusió a la societat i la 
seva participació activa per tal que contribueixin al desenvolupament del país.

Al 2011 es van identificar algunes necessitats de RUWON relacionades amb la falta 
d‘infraestructura tecnològica, com fer una actualització del seu portal web i una 
anàlisi de la situació de les TIC i el seu ús en l‘organització.

OBJECTIUS:
Realitzar una anàlisi exhaustiva de la situació actual de l‘ONG RUWON i de l‘ús que 
fan de les TIC i millora del portal web i Intranet per a facilitar-ne l‘autogestió. Dotar 
d‘infraestructures tecnològiques a RUWON per millorar la seva gestió i possibilitar la 
introducció de les TIC en el seu programa educatiu.

NEPAL:
IDH: 0,458

Superfície: 147.180 km²
Habitants: 28.287.147 hab.

Esperança de vida: 66,5 anys

LLOC: Vall de Kathmandú, Nepal

SOCI LOCAL: RUWON Nepal (Rural Women’s Network Nepal) 

PARTICIPANTS:  Martina Mª Canyelles Gamundí i Bartomeu Miró Mateu, 
     estudiants de la FIB, Fermín Sánchez Carracedo, Carles Álvarez García, 
     PDI  de la FIB, i Jesús Díaz García, doctorand de la FIB

AJUT CCD: 2.203 euros

ACTIVITATS: 
Anàlisi i estudi de la situació actual de les TIC a RUWON per a la identificació de les 
seves mancances i necessitats. Desenvolupament i actualització del portal web, 
instal·lant-hi un Sistema de Gestió de Continguts i afegint-hi noves opcions i so-
lucions de gestió de l‘organització. Formació per a la gestió del web i Intranet i en 
TIC i noves tecnologies al personal de gestió i educadors.

RESULTATS: 
Dotació d‘infraestructura tecnològica a RUWON (10 ordinadors portàtils) possi-
bilitant així la introducció de programes de formació en TIC com a nova matèria 
dins el seu programa educatiu. Formació i capacitació en TIC i noves tecnologies 
al personal de la contrapart. Millores i actualitzacions a la web de RUWON. Anàlisi 
i estudi de la situació de les TIC a l’organització, i creació dels lligams per a la conti-
nuació de la col·laboració a partir de les mancances i necessitats identificades.

CONTINUïTAT:
L‘anàlisi de la situació de les TIC que s‘ha dut a terme ha permès la identificació 
de mancances i necessitats que es poden plantejar com a objectius futurs. A més 
a més, RUWON s‘ha mostrat molt satisfeta amb la feina duta a terme fins ara i ha 
manifestat la seva voluntat de donar continuïtat a la col·laboració.

ANÀLISI, DOTACIÓ I FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE RUWON

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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