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LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS 

 

Finalitzat el termini 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 (CUD) 

de la Universitat d'Alacant, durant l’any 2017, es procedeix a publicar la llista definitiva d'admesos i 

exclosos:  

 

Llista d'admesos 

Títol del Projecte País Sol·licitant 
Seminari teòric-pràctic sobre Identitats, gènere i patrimoni 
cultural. Una visió des de l'Antropologia Social. 

Perú Ana Melis Maynar 

Generació d'eines per a afavorir i formar als stakeholders del 
Departament del Cauca (Colòmbia), en projectes d'innovació 
territorial i desenvolupament local. 

Colòmbia Antonio Martínez Puche 

Accions de participació i apoderament ciutadà entorn de la 
cultura, l'art, l'arquitectura i l'urbanisme en el Local Comunal 
del Menjador San Martín del Once per al desenvolupament i 
la cohesió social del barri cultural de La Balanza. 

Perú 
María Elia Gutiérrez 
Mozo 

Sistemes d'informació geogràfica com a eina per a la 
planificació en el desenvolupament de la pesca sostenible a 
Moçambic. 

Moçambic 
Aitor Santiago Forcada 
Almarcha 

Suport per al reforçament de la formació superior i 
investigació en Matemàtiques a Perú i la regió andina a través 
de l'Escola Doctoral CIMPA “Accions de grups en varietats 
algebraiques.” 

Perú 
Clementa Alonso 
González 

Formació en l'Equitat de Gènere i la Cultura de Pau per a una 
Educació Transformadora. 

Nicaragua María Martínez Lirola 

Revaloració electrocatalítica de CO2, utilitzant catalitzadors 
de coure i ferro suportats en grafeno. 

Colòmbia María José Illán Gómez 

Xarxa d’Investigació en diferencials de Gènere en les 
Universitats Iberoamericanes. El Salvador 

María Ángeles Martínez 
Ruiz 

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

Perú Emilia Morallón Núñez 

Desenvolupament de tecnologies millorades en habitatges 
rurals de la comunitat El Zapote. 

Nicaragua Andrés Martínez Medina 

Projecte d'Intervenció Constructiva en les Masmorres de la 
Medina i Eixample de Tetuan. 

El Marroc 
Antonio Jiménez 
Delgado 

Seminari sobre Avaluacions d'Impacte Social dirigit a la 
formació d'experts i docents sobre la gestió de les polítiques 
públiques d'aigua potable i sanejament en Santa Cruz de la 
Sierra.  

Bolívia Antonio Aledo Tur 

L'emprendimient agroindustrial en l'àmbit de les accions 
acadèmiques i científiques de la UTE Santo Domingo 
d'Equador. Capacitats i estratègies individuals i col·lectives 
per al creixement productiu, social i comercial en les 
parròquies rurals de la província de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 

Equador 
José Daniel Gómez 
López 

Observatori Virtual de Ciència, Tecnologia i Innovació per a 
Viure Bé.  

Bolívia Roque Moreno Fonseret 

Diplomat en Investigació, formulació i gestió de projectes 
científics 

El Salvador 
Francisco Javier Vidal 
Olivares 

Millora de la salut visual en població refugiada palestina a 
Líban.  

República Libanesa 
Carlos Álvarez-Dardet 
Díaz 
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Llista d'exclosos 

Títol del Projecte Sol·licitant Motiu d'exclusió 

Desenvolupament de les cartografies de 
l'assentament villa 31, Buenos Aires, i 
caracterització de les seues arquitectures per a la 
realització d'un urbanisme sincer. Argentina. 

Andrés Martínez Medina 
Sol·licitud no esmenada 
 

Projecte per a l'enfortiment institucional i de 
modernització de la gestió pública a Guatemala: la 
gobernanza urbana i les polítiques públiques 
urbanes. Guatemala. 

José Manuel Canales 
Aliende 

Sol·licitud no esmenada 

Deu anys d’investigació col·laborativa en la Selva 
Lacandona. Avaluació dels projectes de cooperació 
en turisme alternatiu i desenvolupament local 
sostenible. Mèxic. 

María José Pastor Alfonso Sol·licitud no esmenada 

Inversió social a través del millorament 
d'infraestructures  en assentaments interculturals 
“Bena Jema” i “Nueva Era” en Yarinacocha. Perú. 

David Abad Díaz 
El motiu d’exclusió 8 no 
s’esmena adequadament 

 

 

Alacant, 4 de maig de 2017 

 

 
María Rosa Pérez López 
Directora del Servei de Relacions Internacionals 
Universitat d’Alacant 


