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 LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES 

 
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  al Desenvolupament (CUD) de la 

Universitat d'Alacant, durant l’any 2019, es procedeix a publicar la llista definitiva de sol·licituds 

admeses i excloses:  

 

LLISTA SOL·LICITUDS ADMESES  

Títol del Projecte País Sol·licitant 

Projecte de col·laboració i formació en microzonació i risc sísmic.  Algèria Juan José Galiana Merino 

Seminari sobre mètodes i tècniques d'Avaluació d'Impacte Social 
(EIS) dirigit a la formació de docents, estudiants i professionals per 
a la gestió i l'execució de projectes de desenvolupament urbà 
sostenible en la ciutat de Santa Creu de la Serra, Bolívia (SEMEIS-
SCRUZ). 

Bolívia Antonio Aledo Tur 

Indústria turística per a desenvolupament sostenible. Bolívia Juan Manuel García Chamizo 

Implantació de plataforma tecnològica per a agricultura de precisió. Colòmbia 
Francisco Javier Ferrández 

Pastor 

Projecte de cooperació per a impulsar el desenvolupament 
tecnològic i la transferència de coneixement entre el grup 
d’invetigació Energies, Materials i Ambient (GEMA) de la Universitat 
de la Sabana, Colòmbia, i la Universitat d'Alacant. 

Colòmbia Julia Moltó Berenguer 

Enfortiment de la cultura investigadora en les Unitats Tecnològiques 
de Santander. 

Colòmbia Emilia Morallón Núñez 

Avaluació del subsidi Mínim Vital a Bogotà. Colòmbia Anna Sanz-de-Galdeano 

Eines per al desenvolupament local i turístic. Formació de 
stakeholders en projectes d'inclusió social i desenvolupament 
econòmic sostenible en l'àmbit de Popayán, Silvia i Coconuco i les 
comunitats indígenes del Departament del Cauca. 

Colòmbia José Antonio Larrosa Rocamora 

Ciutats intel·ligents i inclusives: Millora de l'accessibilitat urbana a 
través de la participació ciutadana i l'ús de noves tecnologies. 

Cuba Raquel Pérez del Hoyo 

Projecte d'habitabilitat, habitatge i desenvolupament urbà de 
l'Havana Vella. 

Cuba Antonio Jiménez Delgado 

Integració de l'ODS 5 en la docència universitària i en la investigació 
de la Xarxa Disseny i Atenció a les Oportunitats de Gènere en 
l'Educació Superior. 

Cuba María Ángeles Martínez Ruiz 
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Identificació d'oportunitats de desenvolupament per a unitats 
familiars de producció agrícola i pecuària, basat en les agendes de 
desenvolupament, identitat rural, foment cooperatiu i possibilitats 
d'accés a l'educació superior en la província de Santo Domingo dels 
Tsáchilas a Equador. 

Equador José Daniel Gómez López 

Títol del Projecte País Sol·licitant 

Avaluació de la contaminació per plàstics en les Illes Galápagos per 
a protegir els ecosistemes i la qualitat de vida de les persones. 

Equador Carlos Sanz Lázaro 

Estratègies per a la millora de les condicions de vida i la inserció en 
el mercat de treball de les dones de les comunitats indígenes de 
Manabí (Equador). 

Equador Gabino Ponce Herrero 

Cap a una educació en igualtat: formació del professorat 
guatemalenc en gènere seguint la metodologia de la investigació-
acció. 

Guatemala María Martínez Lirola 

Seguiment i aprenentatge continu en la restauració soci-ecològica 
del paisatge de Béni Boufrah (NE del Marroc). 

el Marroc Jordi Cortina Segarra 

Millora de recursos docents i d’investigació, amb formació de 
personal, de la Universitat Sultan Moulay Slimane del Marroc. 

el Marroc Mª Carmen Román Martínez 

Projecte Nouadhibou Vision. Mauritània 
María Teresa Caballero 

Caballero 

Projecte de cooperació entre la Facultat de Ciències de la UA i la 
Facultat de Ciències Naturals de la Universitat Lúrio-Unilúrio de 
Moçambic. 

Moçambic Luis Gras García 

Estudi comparatiu i de desenvolupament de sistemes constructius 
amb materials d'origen natural i de reciclatge existents en les 
regions de Lima (Perú) i Alacant (Espanya). 

Perú Juan Carlos Pomares Torres 

 

 

 

LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS EXCLOSES 

Títol del Projecte Sol·licitant Motiu d'exclusió 

Construcció de forn ceràmic per a disseny i realització 
de materials amb els quals executar una residència 
apícola a Burkina Faso. 

Javier Sánchez Merina 
Motiu d’exclusió nº 2 no 

subsanat. 

 

 

Alacant, 30 de mayo de 2019 

 

 

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


