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Resolució de 31 de juliol de 2020 del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la 

Universitat d’Alacant, per la qual es resol la convocatòria per a finançar projectes de 

Cooperació Universitària al Desenvolupament, durant l’any 2020. 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat d’Alacant, en aplicació dels 

criteris establits en les bases de la convocatòria per a finançar projectes de Cooperació 

Universitària al Desenvolupament durant l’any 2020 (BOUA de 6 de febrer de 2020), i a 

proposta de la Comissió d’Avaluació, reunida a aquest efecte el 30 de juliol de 2020, 

RESOL: 

Primer 

Subvencionar els projectes inclosos en l’Annex I de la present resolució. 

Aquesta ajuda quedarà supeditada a la correcta reformulació del projecte, en el cas que la 

quantitat sol·licitada no coincidisca amb la subvencionada. 

 

Segon 

No subvenciona els projectes inclosos en l’Annex II. 

 
 

Contra la present resolució, les interessades i els interessats podran interposar recurs de 

Reposició davant el Vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat d’Alacant, en el 

termini d’un mes a partir de l’endemà a la seua publicació. 

 

 

 

 

Juan Llopis Taverner 
Vicerector de Relacions Internacionals 
Universitat d’Alacant



2 
 

 
ANNEX I: PROJECTES FINANÇATS 

 
 

Projecte País Coordinador/a Import 

Enfortiment institucional i transferència de coneixement a la UNESUM (l'Equador) en 
matèria de Serveis Ecosistèmics: Biodiversitat i turisme. 

l’Equador Andreu Bonet Jornet 9.139 € 

Projecte de cooperació per a la formació d'una estudiant doctoral en règim de cotutela 
entre la Universitat de la Sabana (Colòmbia) i la Universitat d'Alacant, mitjançant la 
transferència tecnològica i de coneixement. 

Colòmbia Julia Moltó Berenguer 8.300 € 

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 10.219 € 

Programa d'entrenament verd per al Desenvolupament Local Sostenible en dues 
comunitats indígenes de l'Amazonía peruana. 

Perú Antonio Martínez Puche 6.166 € 

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

4.154 € 

Seminari per a la capacitació del professorat universitari en enginyeries en anàlisis del 
factor humà en projectes de desenvolupament. 

Colòmbia Antonio Aledo Tur 11.385 € 

Ciència ciutadana i capacitació científica per a lluitar contra la contaminació de fems 
marins a les Illes Galápagos. 

l’Equador Carlos Sanz Lázaro 6.355 € 

Enfortiment organitzatiu i posicionament estratègic per a l'emprenedoria cooperativa 
rural de dones equatorianes de les associacions “VIDA SANA”, “12 DE JULIOL”, I 
“DELÍCIES DEL TRIOMF” mitjançant la Cooperació Universitària al Desenvolupament 
en formació i capacitació entre la Universitat d'Alacant-UA (Espanya) i la Universitat 
Regional Autònoma dels Andes –UNIANDES (l'Equador) amb la col·laboració del 
Ministeri d'Agricultura i Ramaderia (l’Equador). 
 

l’Equador 
José Daniel Gómez 
López 

7.300 € 

Millora de recursos docents i d'investigació, formació de personal i impuls al projecte 
d'investigació “Carbons activats a partir de biomassa per a aplicacions mediambientals” 
de la Facultat polidisciplinaria Béni-Mellal. 

Marroc 
Mª Carmen Román 
Martínez 

6.800 € 

Disseny i implementació de Programes de Màster Universitaris i Cursos de Postgrau 
sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible: Educació, igualtat i inclusió. 

Nicaragua Gladys Merma Molina 9.814 € 
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Desenvolupament de metodologies participatives per a l'apoderament ciutadà basat en 
una arquitectura que ajude a afrontar la inundabilitat en el poblat de Maipuco, Perú. 

Perú Carlos Barberá Pastor 9.368 € 

Inclusió, formació i tutoria per a l'equiparació d'oportunitats d'estudiants colombians en 
situació de vulnerabilitat en l'ensenyament superior colombià. 

Colòmbia María Luisa Rico  7.500 € 

Formació del professorat en igualtat social a la República Dominicana. Estratègies per 
a incloure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en aspectes de gènere 
i racisme en el procés d'ensenyament-aprenentatge. 

República 
Dominicana 

María Martínez Lirola 3.500 € 

 
 
 
 

ANNEX II: PROJECTES NO FINANÇATS (*) 
 
 

Projecte País Coordinador/a 

Impuls a una xarxa interuniversitària de cooperació per al desenvolupament local 
sostenible a la província de Manabí (l’Equador). 

l’Equador Xavier Amat Montesinos 

Enfortiment institucional d'accions per al desenvolupament i investigació de la societat 
caficultora i la seua participació en el Paisatge Cultural Cafeter Colombià a través de la 
Universitat Catòlica de Pereira (Colòmbia) i l'Observatori per a la Sostenibilitat del 
Patrimoni en Paisatges (OPP). 

Colòmbia Cristina Romera Tébar 

€Seminari sobre altres models i experiències d'universitats dirigit a autoritats, gestors i 
docents del KISS, la universitat tribal més gran de l'Índia. 

Índia Javier Ullán de la Rosa 

Seminari teòrico-pràctic sobre teledetecció radar per a monitorització de la superfície 
terrestre. 

Palestina José David Ballester Berman 

DEMA-CUYA  (Desenvolupament d'Electrònica Molecular i Atòmica- Col·laboració 
Universitats Yachay-Alacant). 

l’Equador Carlos Sabater Piqueres 

Ciutats i comunitats amigables amb les persones majors. Espais, lliures, edificis i 
habitatges: el cas de les ciutats de Cali i Manizales (Colòmbia). 

Colòmbia Antonio Jiménez Delgado 

 
(*) Projectes no finançats per falta de fons. 


