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Resolució de 12 de juliol de 2007 del Vice-rectorat de Relacions Internacionals i 
Cooperació de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista definitiva d'admesos i 
exclosos a la convocatòria de programes de cooperació al desenvolupament durant el curs 
2007/2008 (BOUA de 29 de gener del 2007). 

Llista d'admesos 
 

Titol del projecte Sol.licitant 

Taller d'audiovisuals per a una educació integral a Huamalí  
 (Jauja-Junín, Perú). 

Sra. Ana Melis Maynar  
Dpt. Humanitats Contemporànies 

Construcció de cobert industrial de processament de copra de coco 
per a produir substrat a utilitzar en el  sistema hortícola en ambient 
controlat, en Assentament agrícola El Mahoma, amb èmfasi en la dona 
llauradora. 

 
Sr. José Daniel Gómez López.  
Dpt. de Geografia Humana.  

Desenvolupament d'un sistema integral d'abastiment d'aigua potable a 
la comunitat Rural de Zúngarococha (1ª fase). 

Sr. Martín Sevilla Jiménez.  
Dpt. Anàlisi Económic Aplicat.  

Accés a l'educació construcció i equipament d'una escola infantil i 
primera en la perifèria de Mamenda. Camerun (1ª fase) 

Sra. Concepción Salinas Mtez.  de 
Lecea.  
Dpt. de Química Inorgànica 

Enfortir l'autogestió i el lideratge de dones indígenes i dones 
marginades a Chiapas. Mèxic. 

Sr. Josep Antoni Ybarra. 
Dpt. Economía A i P. Econòmica  

Construcció de dos tallers de microempreses, un de calçat i un altre de 
confecció per a capacitar a jóvens reinserits de les colles als 
assentaments humans de Chimbote.  Perú.. 

Sr.José Luis Sánchez Lizaso. 
Dpt. Ciències del Mar i Biología 
Aplicada. 

Millora de les condicions educatives i de la salut de les alumnes de 
l'escola d'infermeria Ahmet Abdel-Fatah dels campaments de refugiats 
saharauís de Tindouf. Algèria. 

Sra. Leonor Maldonado Izquierdo 
Dpt. Innovació i Formació Didàctica 

Enfortiment del teixit associatiu femení a Tànger.  El Marroc 
 

Sr. Mohamed Miftah Miftah. 
Alumne. 

Desenvolupament del viver forestal "Mirachi" de l'associació de 
comunitats indígenes d'Arajuno (Acia) en l'amazònia equatoriana. 
Equador. 

Sr. Germán López Iborra 
(IMEM) 

L'educació, porta de desenvolupament: creació d'un centre de 
formació i recursos educatius a Sant Antoni de Lomerío (Santa Creu, 
Bolívia). 

Sr. Pedro Alfaro García. 
Dpt. Ciències de la Terra i del Medi 
Ambient 

Suport a la participació política de la xarxa llatinoamericana . Dones 
defensores de drets ambientals en l'àrea de la mineria. Equador. 

Sra. Marisa López Lon. 
Escola Politècnica Superior  

Una escola per a tots. Tinduf . Algèria. Sra. Marisa Soler Trives  
Sibid.  

Pla integral de desenvolupament en el municipi de Sant Isidre, 
Morazán fase III. Autoconstrucció de 110 vivendes.  
El Salvador. 

Sr. Raúl Ruiz Callado.  
Dpt. Sociologia I 

Cultiu d'orquídies per l'ètnia mam de Chiapas (Mèxic) com a mitjà 
complementari a l'economia local dels nuclis indígenes. Mèxic. 
 

Sr. Manuel B. Crespo Villalba 
Dpt. Ciències ambientals.  



Implementació de tecnologia que milloren la qualitat de vida de manera 
acord amb la cultura maia, des del respecte al medi ambient i amb 
equitat de gènere en quatre comunitats de Sant Ildefons Ixtahuacan, 
Huehuetenando. Guatemala. 
 

Sr.Miguel Romá Romero. 
Dpt. Física, Enginyeria de Sistemes i 
Teoria del Senyal  
 

Activitats de promoció d’una agricultura sostenible i de conscienciació 
ambiental al area de Tetuan-Uad Lau ( El Marroc) 

Sr. Carlos Martín Cantarino 
Dpt. Ciencies del Mar i Biología 
Aplicada. 

 
Llista d'exclosos 
 

Titol del projecte 
 

Sol-licitant 
Causa de 
exclusió 

Desenvolupament agropecuari, conservació de 
la  biodiversitat i benestar de la població rural 
de Corretja (Hidalgo, Mèxic) 

 
Sr. José Ramón Verdú Faraco. (CIBIO) 

 (1) 

Esport solidari: educar a través de l'esport. 
Argentina. 

Sr. Marcelo Alejandro Jové Tossi 
Dpt. Didàctica General i Específica. 

(1) 

 
Aprofitament Agroindustrial de les propietat 
nutricionals del fruit de l'ametler de l'Índia (Terminalia 
catappa) en munteria-Còrdova. Colòmbia 

María Soledad Prats Moya  
Dpt. Química Analítica, Nutrició i 
Bromatologia 

(1) 

A jugar en el club de ciències Gecos: una alternativa 
per a la consolidació d'una cultura científica en el 
departament de Boyaca. Colòmbia. 

Sr. Albert Gras Martí.  
Dpt. Física Aplicada 

(1) 

Projecte formació emprenedora. Empresarial dels 
adolescents i jóvens de baixos recursos de llima sud. 
Perú. 
 

Sra. .Rosa María Torres Valdés. GIPE 
(1) 

Estratègia integral per al desenvolupament de les 
poblacions rurals del Municipi de Cucunubá, a partir 
de les interaccions alimentació, salut i ambient. 
Colòmbia. 

Sra. María Mercedes Rizo Baeza 
Dpt. Infermeria. 

(1) 

Trobada eurollatinoamericà sobre gobernanza local i 
cooperació al desenvolupament amb Iberoamèrica, 
amb especial atenció a l'ordenació del territori i 
desenvolupament local.  
 

Sr. José Manuel Canales Aliende.  
Dpt. Estudis Juridics del  Estat. 

(1) 

Cooperació cientificotècnica entre les universitats 
d'Alacant i unisquen-lleó (Nicaragua). 
 

Sr. Daniel Prats Rico.  
Institut del aigua. 

(1) 

Construcció de dispensari mèdic. República de 
Moçambic. 

Sr. Antonio Jiménez Delgado.  
Dpt. Construccions Arquitectoniques 

(1) 

 
Adquisició de "la casa de nosaltres" per a promoure 
l'acollida, oferta de servicis, capacitació, participació i 
trobada de dones en Machala- província de “L'or”. 
Equador. 
 

Fundació Intermón Oxfam a Alacant 
Inmaculada Segrelles Fraile (Alumna de 
Infermeria). Coordinadora de la ONG. 
Roger de Llúria, 15 Barcelona 
 

(1) 

 



Causes d'exclusió: 

 
1. No resoldre en termini els motius d'exclusió establerts en la llista provisional d'admesos 

 Contra la present resolució, els interessats  podran presentar recurs d'alçada davant el 

Rector de la Universitat d'Alacant, en el termini d'un mes a contar des de l'endemà al de la 

publicació de la present Resolució. 

Alacant, 12 de juliol de 2007 

 

 

 

 
 
María Begoña San Miguel del Hoyo 
Vicerectora de Relacions Internacionals 
i Cooperació 
 
 
 
 
 

 
 


