
 

 

 Resolució de 25 de juliol de 2007 del Vicerectorat de Relacions Internacionals i 
Cooperació de la Universitat d'Alacant, per la qual es resol la convocatòria per a finançar 
projectes de Cooperació al Desenvolupament durant el curs 2007/2008. 
  El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat d'Alacant, segons 

els criteris establerts en les bases de la convocatòria per a finançar projectes de cooperació al 

desenvolupament durant el curs 2007/2008, publicació (BOUA de 29 de gener de 2007), i a proposta 

de la Comissió de Cooperació de la Universitat d'Alacant resol finançar els següents projectes:  

Sol.licitant Projectes que obtenen finançament Import Punt 

Solidaritat, 
Educació i 
Desenvolupament, 
SED 
CIF: G80547565 

Accés a l'educació construcció i equipament d'una 
escola infantil i primària en la perifèria de Bamenda 
(Camerún) 

22.084 € 99 

AEPECT 
CIF:G80156664 

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

12.400 € 92 

MAPAYM 
CIF: G53400842 

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

6.399 € 90 

Associació del 
xiquet Jesús 
Cif: Q2800249A 

Taller d'audiovisuals per a una educació integral a 
Huamalí  
(Perú). 

7.481 € 89 

NAROVA 
CIF: G53941514 

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

15.285 € 87 

PROAGROPECA 
NRF: J-31034949S 

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. Venezuela 

8.800 € 87 

Comité Solidaridat 
“Pacha Mama” 
CIF: G03674066 

Implementació de tecnologia que milloren la qualitat de 
vida de manera acord amb la cultura maia .Guatemala 

8.574 € 85 

ANAWIM 
CIF: G-03783792 

Desenvolupament d'un sistema integral d'abastiment 
d'aigua potable a la comunitat Rural de Húngaro-
Cocha (1ª fase) Perú 

15.200 € 84 

TERRA PACÍFICO 
CIF: G96879564 

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

8.848 € 84 

Associació 
comunitats 
indigenes Arajuno. 
ACIA 

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

4.270 € 81 



 

 

 
WAFAE 
CIF: G-61838280 

Enfortiment del teixit associatiu femení a Tànger.  El 
Marroc 
 

13.869 € 79 

ENTREPOBLES 
CIF: 58544057 

Suport a la participació política de la xarxa 
llatinoamericana . Dones defensores de drets 
ambientals en l'àrea de la mineria (Centreamèrica y 
Sudamèrica). 

10.451 € 78 

 
 

Sol.licitant Projectes sense finançament assignat Import Punts 

Institut 
Multidisciplinari per 
a l’estudi del Medi 
“Ramón M” 

Activitats de promoció d’una agricultura sostenible i de 
concienciació ambiental en l’àrea de Tetouán-UAD 
LAU (Nord del Marroc.). 

0 € 38 

DAJLA 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. 

0 € 33 

SIBID Una escola per a tots. Tinduf . Algèria. 0 € 33 

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

0 € 21 

 
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 a partir de l'endemà a la publicació de la mateixa. 

 

Alacant, 25 de juliol de 2007 

 

 

 

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


