
 

 

 

 

Data de publicació: 8 de maig de 2008.  

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la convocatòria de programes de cooperació 

al desenvolupament, durant el curs acadèmic 2008/2009, es procedeix a publicar la llista provisional d'admesos i 

exclosos:  

 

Llista d'admesos 

Títol del Projecte  Sol·licitant  

Accés a aigua saludable per al llogaret El Papal, Sant Ildefons Ixtahuacán i 

Huehuetenango 

Miguel Romá Romero 

Dpt. Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del 

Senyal 

Programa de formació del personal sanitari i prevenció de malalties 

transmissibles matern-infantil en l'Hospital General Rural de Gambo 

Martín Sevilla Jiménez 

ANAWIM 

 

Assistència mèdica bàsica als xiquets. Educació i sensibilització en nutrició i 

higiene de la família. Barri Memorial Sandino-Managua 

Concepción Martínez Foronda 

ANAWIM 

 

Programa d'alimentació infantil en tres escoles rurals del Cantó de Otavalo Paula Molina Escrivá 

GUAGUACUNA 

Implementació d'un centre educatiu tècnic productiu per a la formació interactiva 

de joves, dones i xiquets 

José Luis Sánchez Lizaso 

Mapayn Mundi 

Instal·lació de plaques solars per al funcionament de la sala d'informàtica en el 

centre tècnic de promoció de la dona Sam-Sam en Pikine 

Ana Melis Maynar. 

Dpt. Humanitats Contemporànies 

Sanejament integral en el municipi de San Isidro, Departament de Morazán Raúl Ruiz Callado. 

Terra Pacífic 

Dotació bibliogràfica per al centre de recursos educatius i comunicacions de la 

multidiversitat popular 

Moisés Hidalgo Moratal 

Dpt. Anàlisi Econòmica Aplicada 

Formació, microprojectes i comunitats obertes d'aprenentatge amb joves 

indígenes de l'estat de Chiapas 

Marisa López Lon 

Entrepobles 

Educació en el temps lliure i suport escolar per a alumnes i alumnes de primària i 

dinamització d'escoles de la província de Tànger 

Mohamed Miftah Miftah 

Associació WAFAE 

Turisme alternatiu i desenvolupament local sostenible. Organització de mòduls 

formatius i tallers artesanals comunitaris 

María Josefa Pastor Alfonso. 

Dpt. d'Humanitats Contemporànies 

Pla integral per a la millora de les condicions de vida per als habitants de Sao 

Jorge 

Antonio José Aledo Tur 

Dpt. Sociologia I i Teoria de l'Educació 

L'educació porta del desenvolupament: creació d'un centre de recursos educatius 

en Samaipata 

Pedro Alfaro García 

Dpt. Ciències de la Terra i Medi ambient 

Curs sobre 'l'Educació Mediambiental i Desenvolupament Sostenible, un repte 

per al Segle XXI' 

María Isabel Vera Muñoz. 

Dpt. Didàctica General i Didàctiques Específiques. 

Accions per a l'enfortiment de la qualitat en la gestió universitària Roberto Escarré Urueña 

Oficina de Gestió de Projectes Internacionals 

Aplicació de la metodologia de l'enquesta nacional de condicions de treball 

(ENCT) en centres artesanals de Curtiembres 

Elena María Ronda Pérez 

Dpt. Infermeria Comunitària, Med. Preventiva i Salut 

Pública i Història de la Ciència 

Desenvolupament educatiu i capacitació en temàtiques de l'aigua de la 

UNISQUEN-León 

Daniel Prats Rico 

I.U. Aigua i Ciències Ambientals 

 



 

 

 
 

Llista d'exclosos 

Títol del Projecte  Sol·licitant 
Causa 

d'exclusió  

Desenvolupament de la Comunitat Rural De Aderbissinat en el Desert 

del Tenere (Níger). Projecte PALDES (Paleontología I Desenvolupament) 
José Enrique Tent Manclús. 

Dpt. Ciències de la Terra i Medi ambient. 

(3) 

Escola primària i orfenat en Zimpeto. Maputo 

 

Antonio Jiménez Delgado. 

Dpt. de Construccions Arquitectòniques 

(3) (5) 

Cooperativa agrícola en Moamba. Maputo 

 

Antonio Jiménez Delgado. 

Dpt. de Construccions Arquitectòniques 

(3) 

Jugar, aprendre i créixer, recuperació social de l'espai en Baixada 

Distefano 

María José Rodríguez Jaume 

Dpt. Sociologia I i Teoria de l'Educació 

(5) 

 

Causes d'exclusió: 

1. No s'ajusta a l'establit en el punt 2.2 de les bases de la convocatòria. 

2. L'objecte del projecte no s'ajusta a l'establit en el punt 4.3.2 de les bases de la 

convocatòria. 

3. No s'acredita la contrapart del projecte. 

4. Falta de signatures. 

5. Falta acreditar la titularitat dels terrenys. 

6. Falta sol·licitud en suport informàtic. 

 

Els interessats podran resoldre els motius d'exclusió presentant la documentació requerida, a través del Registre 

General de la UA, dirigit a la Subdirecció de Cooperació, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de 

l'endemà a la publicació d'aquesta llista. 

 

Alacant a 8 de maig de 2008. 

 

 

 

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


