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Resolució de 3 de juliol de 2009 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 2009/2010.  

 

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 2009/2010, (publicació BOUA de 13 de febrer de 2009), i a proposta de la Comissió 

d'Avaluació de la Universitat d'Alacant, resol: 

Primer 

Concedir a les entitats i projectes, citats en l'Annex I de la present resolució, les subvencions sol·licitades 

per l'import que apareix especificat en el mateix i que ascendeix a un total de 150.000 euros. 

Segon 

Denegar a les entitats i projectes, citats en l'Annex II de la present resolució, les subvencions sol·licitades 

pels motius que s'expressen en el mateix. 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 

reposició davant aquest mateix òrgan, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà al de la seua 

publicació, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat o Tribunal corresponent 

d'aquest ordre jurisdiccional, en el termini de dos mesos, comptador des de l'endemà al de la seua 

publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa, i els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992 de 

26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 

sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre que estimen pertinent. 

 

Alacant, 7 de juliol de 2009. 

 

 

María Begoña San Miguel del Hoyo 

Vicerectora de Relacions Internacionals  

i Cooperació 

Universitat d’Alacant 



 

ANNEX I 

Expt. Sol·licitant Projectes que obtenen finançament País Import 

01/2009 
Visió Sense 
Fronteres 
G53391546 

Millora de la salut visual i la qualitat de vida de la població de 
Burkina Fasso mitjançant una campanya de prevenció, 
intervenció i tractament de la ceguesa. 

Burkina 
Faso 

14.970 € 

02/2009 
Terra Pacífico 
G96879564 

Cooperació per a la solució integral del problema 
habitacional de famílies en extrema pobresa del municipi 
San Simón. Departament de Morazán. Component 
sanejament bàsic: "Construcció pel sistema d'ajuda mútua 
de 115 sistemes de sanejament bàsic". 

El 
Salvador 

10.576 € 

03/2009 

Solidaridad, 
Educación y 
Desarrollo (SED) 
G80547565 

Autobús escolar per al Col·legi Sain Marcellin Champagnat 
de Boukrom. Ghana 25.667 € 

04/2009 
Proyecto Cultura y 
Solidaridad 
G79392999 

Programa de formació artística, esportiva, de lideratge i 
laboral per a xiquets i xiquetes, adolescents i dones 
afectades per les conseqüències d'actes de violència 
armada en el municipi de Granada. 

Colòmbia 15.628 € 

05/2009 

Instrucción 
Caritativa del Santo 
Niño Jesús. Curia 
Provincial 
R2800249A 

Mariana Ba. Finalització dels locals destinats a la 
Cooperativa de Dones del Centre Tècnic de Promoció de la 
Dona. Barrio de Sam-Sam (Pikine, Dakar). 

Senegal 16.069 € 

06/2009 
GUAGUACUNA 
G-53351052 

Programa d'alimentació infantil en cinc escoles rurals del 
Cantón de Otavalo. Equador 16.418 € 

07/2009 
WAFAE 
G61838280 

Formació de joves tangerins aturats i foment de la seua 
inserció laboral amb la col·laboració de joves marroquins 
formats en universitats de la Comunitat Valenciana. 

El Marroc 2.659 € 

08/2009 
ANAWIM 
G03783792 

Beques d'estudi per a joves indígenes, amb especial atenció 
a la inserció de la dona. 

Perú 12.000 € 

09/2009 

Escola Nacional 
Florestan 
Fernández 
07.391.370/0001-46 

Capacitació social i professional d'assentats per reforma 
agrària. Guararema. Brasil 16.000 € 

10/2009 
MAPAYN MUNDI 
G53400842 

Empoderament de la dona quechua a través de l'educació, 
eradicació de pobresa i de la violència de gènere en la 
Cuenca del río Sechín. 

Perú 7.513 € 

11/2009 
Associació 
Entrepobles 
G58544057 

Ampliació del Centre de formació Campo Cidade Jarinu per 
als treballadors/es rurals de l'àrea metropolitana del Gran 
Sâo Paulo. 

Brasil 7.000 € 

12/2009 
Dpt. d'Humanitats 
Contemporànies. 

"Turisme alternatiu i desenvolupament local sostenible. 
Organització de mòduls formatius i tallers artesanals 
comunitaris". Treball conjunt amb la Universitat Intercultural 
de Chiapas. 

Mèxic 5.500 € 

 



 

ANNEX II 
 

Expte. Sol·licitant Projectes sense finançament assignat País Motiu 

13/2009 ADECOP 
Disseny i planificació d'una clínica amb residència 
matern-infantil en la ciutat de Lalibela (Part 1). Etiòpia 1 

14/2009 
Dpt. d'Estudis 
Jurídics de l'Estat 

Promoció del lideratge i de la participació política de la 
dona en l'àmbit de la gobernança democràtica a Perú. Perú 1 

15/2009 

Dpto. Infermeria 
Comunitària, Med. 
Preventiva i Salut 
Pública i Història de 
la Ciència. 

Implementació d'un programa de promoció de la salut i 
prevenció de la malaltia en estudiants de baixos recursos 
econòmics de la Universitat de Antioquia. Medellín. 

Colòmbia 1 

(1) Haver esgotat els fons disponibles per la concessió de les ajudes als projectes millor valorats.. 


