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Resolució de 17 d'octubre de 2011, del Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Cooperació, per la qual s'estableix una subvenció de
deu mil euros per a col·laborar en el finançament de la campanya
d’UNICEF per a pal·liar els efectes de la crisi humanitària de la Banya
d'Àfrica.
Antecedents,
La

Universitat

d'Alacant,

tal

com

estableix

el

seu

Pla

Sectorial

d'Internacionalització, compte entre els seus objectius la solidaritat cap als
pobles més desfavorits, la qual es materialitza mitjançant la realització
d'accions encaminades a millorar les condicions econòmiques, socials i
humanes dels col·lectius més vulnerables.
Actualment, la Banya d'Àfrica afronta una greu crisi a causa dels efectes
convergents de la pitjor sequera en dècades i el vertiginós augment del preu
dels aliments, juntament amb els efectes persistents del conflicte armat a
Somàlia, al que cal afegir el flux migratori més gran de refugiats en una
dècada a Kenya i Etiòpia. Al voltant de 10 milions de persones estan en
situació d'alt risc, incloent 2.85 milions de persones a Somàlia, 3.2 milions a
Etiòpia i 3.5 milions a Kenya.
Són necessàries accions urgents per a prevenir la mort d'uns 480.000
xiquets i xiquetes amb desnutrició severa a Kenya, Somàlia, Etiòpia i
Djibouti. Prop de 1.649.000 xiquets i xiquetes en la regió pateixen desnutrició
aguda, i totes les persones afectades per la crisi estan amenaçades per
epidèmies de xarampió, diarrea aguda i pneumònia.

A l’efecte d'atendre la situació d'emergència descrita, el Vicerectorat de
Relacions Internacionals i Cooperació,
RESOL,
realitzar una donació de deu mil euros (10.000 €) per a col·laborar en el
finançament de la campanya que realitza el Fons de les Nacions Unides per
a la Infància (UNICEF), a través de la seua oficina provincial d'Alacant, i a
l’efecte d'atendre als damnificats de la crisi humanitària de l'àrea de la Banya
d'Àfrica.
La present donació ve regulada pel procediment de caràcter excepcional de
concessió de subvencions, establit en l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (BOE 18-11-2003).
Contra la present resolució els interessats podran interposar recurs d'Alçada,
davant el Rector de la Universitat d'Alacant en el termini d'un mes des de la
publicació de la mateixa.

Signat: Begoña San Miguel del Hoyo
Vicerectora de Relacions Internacionals
i Cooperació.

