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Data de publicació: 15-04-2016 
 
 
 
 
 

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la convocatòria per a 

finançar Projectes de Cooperació Universitària per al Desenvolupament (CUD), durant l'any 

2016 de la Universitat d'Alacant, es procedeix a publicar la llista provisional d'admesos i 

exclosos: 

 

Llista provisional d'admesos: 

 

Títol del Projecte Sol·licitant 

Formació del professorat en investigació-acció i igualtat de gènere. María Martínez Lirola 

Formació científica de PDI mitjançant la investigació en la 
transformació de cel·lulosa en productes químics útils. 

Mª Carmen Román 
Martínez 

Estudi Qualitatiu: Involucrament actiu de les dones i xiquetes 
camperoles i indígenes de l'Amazònia Boliviana en el model alternatiu 
de desenvolupament del Viure Bé. 

Moisés Hidalgo Moratal 

Accions formatives i tecnologies per al desenvolupament sostenible 
en el Sud de Senegal. 

José Carrasco Hortal 

Millora de la salut visual en població infantil en la Regió Andina 
d'Apurimac, Perú 

Diana Gil González 

Programa de Tutela de Doctorat en Desenvolupament turístic i gestió 
del patrimoni. 

Gabino Ponce Herrero 

 
Llista provisional d'exclosos: 

Títol del Projecte Sol·licitant 
Motiu 

d'exclusió 

Accions de millora en la gestió sostenible d'un municipi 
de l'Amazònia de l'Equador (Municipi d'Archidona). 

José Luis Oliver 
Ramírez 

1,3 

Accions d'enfortiment inter-universitari en investigació 
sobre desenvolupament i en tecnologia social 
mitjançant la capacitació i formació acadèmica i 
científica en l'àmbit del món rural de l'Amazònia 
equatoriana i a través de l'Estació Científica 
Amazònica-Universitat Central Equador. 

José Daniel Gómez 
López 

1,5 

Cooperació per a supervisió i implementació del 
sistema d'indicadors i índexs de desenvolupament local 
sustentable en Nabón i Cuenca, i reforçament 
institucional i d'especialització. 

Antonio Alaminos Chica. 3,4,5 

Reforçament del Doctorat de Química de la Universitat 
Nacional d'Enginyeria (Perú). 

Emilia Morallón Núñez 3,5 

Programa de Salut Comunitària. 
José Ramón Martínez 
Riera 

1,5 

Cartografia col·laborativa a Guatemala: Comunitat 
Esperanza en la ciutat de Cobán i Comunitat Chahilpec 
en la ciutat de San Pedro Carchá. 

Juan Antonio Marco 
Molina 

1,3,5 
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Projecte de construcció col·laborativa del Local 
Comunal Menjador San Martín del Once i el seu entorn 
com a catalitzador de desenvolupament urbà i social 
del Barri Cultural La Balanza. 

María Elia Gutiérrez 
Mozo. 

2,5 

Projecte Pedra Natural i Medi ambient-Colòmbia. David Benavente 1,5 

Monitoratge ambiental de l'aqüicultura a Equador per a 
fomentar la sobirania alimentària del país i la 
sostenibilitat d'aquesta activitat. 

Carlos Sanz Lázaro 5 

Avaluació de Projectes de Cooperació en la Serra Alta 
de Perú. 

Ana Melis Maynar 1,3,5 

Programa de Capacitació per al desenvolupament amb 
equitat de gènere per a regidores, regidors i líders 
colombians. 

José Manuel Canales 
Aliende 

1,3 

Impactes soci-ambientals de l'activitat econòmica en La 
Guajira (projectes turístics, extractius i d'irrigació): 
accions formatives basades en metodologia d'Avaluació 
d'Impacte Social (EIS) per a l'apoderament local de la 
comunitat indígena Wayúu. 

Antonio Aledo Tur 1,5 

Transferència de coneixements per a lluitar contra la 
fam i malnutrició en l'ètnia Wayúu de la Guajira 
(Colòmbia). Les avaluacions d'impacte social com a 
mecanisme per a prevenir els impactes negatius 
d'activitats econòmiques sobre territoris indígenes. 

Antonio Aledo Tur 6 

Xarxa d’”Investigació en diferencials de gènere en 
l'Educació Superior Iberoamericana”. 

María Ángeles Martínez 
Ruiz 

3,5 

 
(*) Motius d'exclusió: 

1. Falta acreditar que els docents participants compten amb l'autorització de la Direcció del Departament al que 

estan adscrits. (Apartats. 3.4 i 12.1) 

2. Falten factures pro forma o pressupostos del cost de les despeses de caràcter inventariable, pels quals se 

sol·licita finançament. (Apartat. 12.1) 

3. Pressupost formulat incorrectament o de forma incompleta.  

4. Sol·licitud incompleta. 

5. No aportar suport informàtic (CD) de la sol.licitud ( Apartat 12.1) 

6. Fora de termini. 

 
Els interessats podran esmenar els motius d'exclusió presentant la documentació requerida, a 

través del Registre General de la Universitat d'Alacant, dirigida a la Subdirecció de Cooperació, 

en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta llista. 

 
Alacant, 15 d’abril de 2016 

 
 
 
Juan Llopis Taverner 
Vicerector de Relacions Internacionals 
Universitat d'Alacant 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=%29

