
 
 
Resolució de 22 de novembre de 2010, del Vicerectorat de Relacions 

Internacionals i Cooperació, per la qual s'estableix una subvenció de caràcter 

excepcional, de nou mil vuit euros, per a finançar un projecte d'ajuda 

humanitària d'emergència en el Municipi de Cunén, El Quiche, a Guatemala. 

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. 

Seguint amb aquesta política, a través del Vicerectorat de Relacions Internacionals i 

Cooperació, es destina una subvenció a fi d'atendre als damnificats en 10 

comunitats Kichés pertanyents al Municipi de Santa María Cunén, El Quiché, 

Guatemala, per les pluges torrencials i corriment de terres esdevinguts a principis 

de setembre de 2010. 

La present aportació 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). 

Per l'exposat, aquest Vicerectorat resol: 

Realitzar una aportació de nou mil vuit euros, a càrrec del pressupost del 

Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant, destinats a la 

Fundació Centre de Serveis Cristians (FUNCEDESCRI), organització responsable 

de rebre i gestionar els fons assignats, en les condicions i amb els objectius 

establits en l'annex I de la present Resolució. 

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. 

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



ANNEX I:  
 
 

Dades del projecte 

Títol del projecte 
“AJUDA HUMANITÀRIA D'EMERGÈNCIA PER AL MUNICIPI DE CUNÉN, 

EL QUICHE.” 

País i zona d'actuació GUATEMALA 

Data d'inici Novembre 2010 Data de finalització 31 Desembre 2010. 

Tipus de Projecte Ajuda Humanitària 

 Dades de la contraparte 

Nom de la 
Institució/organització 

FUNDACIÓ CENTRE DE SERVEIS CRISTIANS (FUNCEDESCRI)  

Tipus d'Institució SENSE LUCRE Nº RUT 756945-9. 

Responsable de la 
contrapart  

Emilio Manjón Muñoz 

Càrrec Representant Legal 

 

Introducció. 

El municipi del Cunén, forma part d'un grup de comunitats rurals d'Alta Verapaz, 

zona deprimida guatemalteca, en la qual es desenvolupa un programa de sobirania 

i seguretat alimentària finançat per l'Agència Catalana de Cooperació per al 

Desenvolupament des de fa diversos anys. 

Com a conseqüència de les pluges produïdes en la zona en la primera setmana de 

setembre de 2010, el municipi de Cunén va patir greus perdudes en gran part de les 

infraestructures creades fins a aqueix moment. Les més importants van afectar als 

habitatges (latrines aboneres, efectes de la llar, etc.), infraestructures productives i 

en les comunicacions per carretera. 

Els majors damnificats es concentren en 10 comunitats del municipi del Cunén, 

destacant 170 famílies que han perdut els seus habitatges i mitjos de vida i que 

actualment estan allotjades en albergs temporals facilitats per la municipalitat 

(escoles i capelles). La suma total de damnificats s'aproxima a 1200 persones. 

Descripció del projecte. 

El projecte d'ajuda humanitària pretén pal·liar de forma temporal, i fins que es 

reactive el programa de desenvolupament de la zona, les necessitats bàsiques més 

urgents dels damnificats de les 10 comunitats citades i que es concreten en: 

1. Adquisició d'aliments bàsics en llocs pròxims a la regió afectada i la seua 

posterior distribució entre els grups de població més afectats. 

2. Adquisició d'eco filtres per a potabilitzar l'aigua i repartiment entre les famílies i 

escoles de les comunitats afectades. 



3. Suport a la realització d'un estudi preliminar de l'enfonsament de sòls produït per 

les pluges torrencials. El mateix ha de servir per a la presa de decisions de futur 

immediat i per a valorar un futur estudi ecològic de la zona. 

 

 

(*) canvi aplicat: 1 Quetzal = 0,09008 € 

 

PRESSUPOST 

Concepte 
Preu 
unitat 

Unitats Total 
Total 
Euros 

Ecofiltres per a aigua potable 290 Q 20 5.800 Q 522,46 € 
Nòlits de transport 5.000 Q 1 5.000 Q 450,40 € 
Alimentació bàsica 
(gra, dacsa, fríjol, soya i orxata)   64.200 Q 5.783,14 € 

Estudi ecològic de la microregió de 
Cunén 1.  25.000 Q 2.252,00 € 

     
TOTAL GENERAL      100.000 Q 9.008 € 


