
 

 

 

 

Data de publicació: 30 d'abril de 2009.  

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la convocatòria per a finançar Projectes de 

Cooperació al Desenvolupament, durant el curs acadèmic 2009/2010, es procedeix a publicar la llista provisional 

d'admesos i exclosos:  

 

Llista d'admesos 

Títol del Projecte Sol·licitant 

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

Perú ANAWIN 

José Luis Sánchez Lizaso 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 Mapayn Mundi 

Marisa Lopez Lon Ampliació del Centre de formació Campo Cidade Jarinu per als treballadors/es rurals 

de l'àrea metropolitana del Gran Sâo Paulo. Brasil Entrepobles 

Vicente José Benito Gil Promoció del lideratge i de la participació política de la dona en l'àmbit de la 

gobernança democràtica a Perú. Perú Dpt. d'Estudis Jurídics de l'Estat 

Emilio San Fabián Maroto 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 
Proyecto Cultura y Solidaridad 

Paula Molina Escrivá Programa d'alimentació infantil en cinc escoles rurals del Cantón de Otavalo. 

Equador Guaguacuna. Niños de Mojanda 

María Josefa Pastor Alfonso "Turisme alternatiu i desenvolupament local sostenible. Organització de mòduls 

formatius i tallers artesanals comunitaris". Treball conjunt amb la Universitat 

Intercultural de Chiapas. Mèxic 
Dpt. d'Humanitats Contemporànies 

 

Llista d'exclosos 

Títol del Projecte Sol·licitant 
Causa 

d'exclusió 

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 

Elena María Ronda Pérez 

Dpt. Infermeria Comunitària, Med. 

Preventiva i Salut Pública i Història de la 

Ciència 

(1) 

Generació de benestar de Dones i Joves descendents africans que 

viuen en extrema pobresa de Guayaquil-Equador mitjançant l'aplicació 

d'un procés de capacitació en desenvolupament de microempreses i 

implementació de 10 iniciatives productives des de la perspectiva de 

promoció de la salut. Equador 

María Mercedes Rizo Baeza 

Dpt. Infermeria 

(1) (5) 

Autobús escolar per al Col·legi Sain Marcellin Champagnat de 

Boukrom. Ghana 

Concepción Salinas Martínez de Lecea 

Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED) 

(3) (5) 

Capacitació social i professional d'assentats per reforma agrària. 

Guararema. Brasil 

José Luis Cividanes Hernández 

Secció Sindical CGT de la Universitat 

d’Alacant 

(1) (2) (4) 

Projecte 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 

Ana Melis Maynar 

Hermanas del Niño Jesús. España 

(2) (4) 



 

 

 

 

 

Títol del Projecte Sol·licitant 
Causa 

d'exclusió 

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 

Raúl Ruiz Callado 

Terra Pacífico 

(2) (4) 

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 

Mohamed Miftah Miftah 

Asociación WAFAE 

(3) (7) 

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 

Vicente Camps Sanchis 

Visió Sense Fronteres 

(3) (5) 

Cultiu semi-intensiu de Tilapia Roja en estanys en el Corregimiento de 

Bonda, estribaciones Sierra Nevada de Santa Marta. Colòmbia 
Héctor Rocco Amorós Jiménez 

(1) (2) (4) 

(6) (7) 

Disseny i planificació d'una clínica amb residència matern-infantil en la 

ciutat de Lalibela (Part 1). Etiòpia 

Luis Ferre de Merlo 

ADECOP 

(7) 

 

Causes d'exclusió: 

1. Falta vistiplau o compromís del Centre, Dpt., Institut, Unitat Administrativa o qualsevol altre òrgan 
administratiu o acadèmic que contemple l'Estatut de la pròpia Universitat (Base 2.1). 

2. No presenta el certificat bancari sol·licitat en el punt 8.2b de les bases de la convocatòria. 
3. Falta certificat acreditatiu de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social (Base 8.2c). 
4. No presenta l'Annex III sol·licitat en el punt 8.2d de les bases de la convocatòria. 
5. Falta estatut de constitució de la contraparte o inscripció en el Registre corresponent (Base 8.3). 
6. Falta especificar les dates d'execució del projecte en la sol·licitud. 
7. La quantia sol·licitada no està bé desglossada per conceptes en la distribució del pressupost de l'Annex I 

de les bases de la convocatòria. 
 

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

General de la Universitat d'Alacant, dirigit a la Subdirección de Cooperació, en el termini de 10 dies hàbils, 

comptats a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta llista. 

 

 

Alacant a 30 d'abril de 2009. 

 

 

 

María Begoña San Miguel del Hoyo 
Vicerectora de Relacions Internacionals 
i Cooperació 
Universitat d'Alacant 


