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Data de publicació: 29 juliol de 2011 
 

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS 
Finalitzat el termini de per a resoldre els motius d'exclusió de les sol·licituds per a participar en 

la convocatòria per a finançar Projectes de Cooperació Universitària per al Desenvolupament, 

durant el curs acadèmic 2011/2012 de la Universitat d'Alacant, es procedeix a publicar la llista 

definitiva d'admesos i exclosos:  

 

Llista d'admesos 

Títol del Projecte 
Coordinador del Grup de 
Cooperació Universitària 

Creació d'un viver de Saba Senegalensis gestionat per l'associació de dones 
de Dindefelo, dins del programa de conservació del ximpanzé, Pan 
Troglodytes verus, en Senegal i desenvolupament d’ecoturisme sostenible 

Germán M. López Iborra 

Accions per a la capacitació de formadors de persones majors. Concepción Bru Ronda 

Suport per al reforçament del Doctorat de Química de la Universitat Nacional 
d'Enginyeria. Perú. 

Emilia Morallón Núñez 

Suport al desenvolupament de la qualitat d'un Programa de Postgrau: 
Mestratge i Doctorat en Ciències Socials i Humanístiques. 

María Dolores Vargas Llovera 

Enfortiment institucional en la Universitat d'Antananarivo, Madagascar, 
mitjançant la dotació i millores de les seues infraestructures. 2ª FASE. 

Pedro Mogorrón Huerrta 

Observatori de polítiques públiques i salut: cooperació entre la Universitat de 
Concepció i la Universitat d'Alacant en polítiques públiques i salut. 

Carlos Álvarez-Dardet Díaz 

Benestar subjectiu infantil i comunicació comercial. Un estudi comparatiu 
Colòmbia-Espanya. 

Victoria Tur Viñes 

Disseny i atenció a les oportunitats de gènere en l'Educació Superior. María Ángeles Martínez Ruiz 

Transferència de coneixements en accessibilitat a les tecnologies de la 
informació i les comunicacions. 

Francisco Flórez Revuelta 

Salut i benestar per al municipi de Jocoaitique; sanejament de l'àrea urbana. Raúl Ruiz Callado 

Programa de capacitació per al desenvolupament amb equitat de gènere per 
a regidores i líders peruanes. 

José Manuel Canales Aliende 

Intervenció d'emergència en el patrimoni arquitectònic. Medina de Tetuan. Antonio Jiménez Delgado 

Enfortiment de la dona: dona en associació productiva i dona gestant. María del Rocío Ortiz Moncada 

La promoció dels Drets Humans en l'estat de Coahuila. Mèxic. José Chofre Sirvent 

Millora i foment de l'accés a la salut sexual i reproductiva de les dones a 
Cisjordània (Palestina). 

Francisco José Torres Alfosea 

Capacitació a les comunitats indígenes de l’Amazònia occidental sobre 
l'eficient implementació del protocol de Nagoya. 

Gabriel Real Ferrer 

Educació secundària, superior i universitària de joves sense recursos en 
situació d'exclusió social. Departament d’Ancash. FASE II. Chimbote. 
Departament d’Ancash. Perú. 

José Luis Sánchez Lizaso 
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Llista d'exclosos 

Títol del Projecte 
Coordinador del Grup de 
Cooperació Universitària 

Motiu d'exclusió 

Estudi de riscos i pla d'intervenció en la ciutat de 
Cusco/Machu Picchu. 

Gabino Ponce Herrero 
No resol motius d'exclusió 

n. 6. 

Suport financer institucional per a la modernització de les 
àrees acadèmiques i administratives de Flacso, El 
Salvador. 

Raúl Ruiz Callado 
No presenta documents de 

subsanació d'exclusió 

Suport al diagnòstic i tractament de les infeccions 
oportunistes i del paludisme en els pacients amb infecció 
pel VIH/SIDA de l'Hospital del Carmelo, Chokwe, 
Moçambic. 

Joaquín de Juan Herrero 
No presenta documents de 

subsanació d'exclusió 

Jornades de capacitació i inserció sociolaboral a famílies 
de migrants i retornats. 

José Manuel Canales 

Aliende 

No presenta documents de 

subsanació d'exclusió 

Autonomia i agenda ciutadana de dones vivint amb VIH 
en el Departament de Santa Cruz. Bolívia. 

Juan Mario Domínguez 

Santamaría 

No presenta documents de 

subsanació d'exclusió 

Aportacions de la zeolita a estructures no reactives en el 
formigó. 

Servando Chinchón Yepes 
No presenta documents de 

subsanació d'exclusió 

Educació de xiquets/as i joves en nuclis marginals urbans 
programa de prevenció de violència juvenil. Fase I. 

Francisco J. Martínez 

Mojica 

No presenta documents de 

subsanació d'exclusió 

 

 

Alacant a 29 de juliol de 2011. 

 

 

Signat: Rosa Pérez López 
Directora del Servei de Relacions Internacionals 
Universitat d'Alacant 
 


