
Resolució de 14 de setembre de 2009, del Vicerector at de Relacions Internacionals i 

Cooperació, per la qual es financen activitats de c ooperació al desenvolupament amb 

el poble sahrauí durant el curs acadèmic 2009/2010,  per import de vint-i-cinc mil cinc-

cents trenta-un euros. 

 
Introducció. 

La Universitat d'Alacant, a través del seu Vicerectorat de Relacions Internacionals i 

Cooperació manté un suport sostingut a diversos programes d'ajuda humanitària, 

desenvolupament humà i enfortiment institucional amb les administracions dels campaments 

de refugiats sahrauís de Tindouf, a Algèria. 

Les activitats plantejades tenen com objectiu general la lluita contra la pobresa, mitjançant el 

desenvolupament de polítiques que tinguen com objectiu específic la millora de les 

condicions de vida dels grups de població més desfavorida. Ambdós es troben arreplegats 

entre els objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides i en el Pla Director per al període 

2009-2012 de la Cooperació espanyola. 

La Universitat d'Alacant dóna prioritat al sector relacionades amb la protecció dels col·lectius 

més vulnerables, amb especial atenció a la infància, refugiats i desplaçats i oïda la Comissió 

de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat d'Alacant,  

Resol:  

Establir una dotació d'ajudes per import de vint-i-cinc mil cinc-cents trenta-un euros, 

destinats als campaments de refugiats sahrauís en Tindouf, Algèria, amb l'objecte de 

finançar els projectes arreplegats en l'annex I de la present Resolució, i en les condicions 

establides en l'annex II. 

Contra la present Resolució, els interessats podran interposar Recurs Ordinari davant el 

Rector de la Universitat d'Alacant, en el termini màxim d’1 mes a partir de l'endemà a la 

publicació de la mateixa. 

Alacant, 14 de setembre de 2009. 

 

 
 
Fdo. Begoña San Miguel del Hoyo. 
Vicerectorat de Relacions Internacionals 
y Cooperació. 
Universitat d'Alacant. 
 

 



 
 
 
Annex I. Projectes  
 
 
Projecte: “Dotació d'equips tecnològics docents per a l'aulari de l'Escola d'Infermeria de 
Ahmed Abdelfatah dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf. Algèria”. 
 
Fitxa tècnica: 
 
Proponent: Associació DAJLA Solidaris amb el poble sahrauí. 
Responsable acadèmic del projecte: Leonor Maldonado Izquierdo. 
Contrapart: Ministeri de Sanitat de la República Àrab Sahrauí Democràtica i la Mitja Lluna 
Roja Sahrauí (MLRS). 
Coordinadora: América de Furundarena Arbona, Secretària de l'Associació DAJLA Solidaris 
amb el Poble Sahrauí de Sant Vicent del Raspeig. 
Dotació pressupostària: 7.350 € 
Termini d'execució: de l’1 de setembre de 2009 al 30 de juny de 2010. 
 
Partides pressupostàries: 
Material i equips:    7.350 €    
 
Objectius: 
 
Objectiu general:  
 

Millora de les condicions de vida de la població jove dels campaments de refugiats 
sahrauís. 

  
Objectiu específic:  

 
1. Millora dels recursos docents mitjançant equipament informàtic i tecnològic que 

possibiliten el funcionament de l'Escola d'Infermeria Ahmed AbdelFatah. 
 
Activitats: 
 

1. Enviament de mobiliari i material informàtic i tecnològic per a implementar aules, 
biblioteca, secretaria i direcció de l'Escola d'Infermeria Ahmed AbdelFatah. 

 
 



Projecte : “Formació professional sobre els Drets dels Xiquets en el Camp de refugiats 
sahrauís”. 
 
 
Fitxa tècnica: 
 
Proponent: Associació Altea-Espanya per a la investigació i formació en l'acció social. 
Responsable acadèmic del projecte: Conrado Moyá Mira. 
Contrapart: Delegació Sahrauí a Alacant. 
Coordinadora contrapart: Fatma Sidi Nafa, Delegada de la República Àrab Sahrauí 
Democràtica a Alacant. 
Dotació pressupostària: 18.181 €. 
Termini d'execució: del 1 d'octubre de 2009 al 30 de març de 2010. 
 
Partides pressupostàries: 
 
Material inventariable:  10.820 €   

Material informàtic  6.720 € 
Altres materials  4.100 € 

 
Serveis tècnics:    2.561 € 

Manteniment aula d'informàtica 
del Ministeri de Justícia   2.561 € 

 
Despeses de personal:     4.800 € 
 
Objectius: 
 
Objectiu general:  
 

Millora de les condicions de vida de la població jove dels campaments de refugiats 
sahrauís. 

 
Objectiu específic:  
 

1. Formació de professionals en el coneixement dels Drets de la Infància i estratègies 
per a la seua aplicació pràctica. 

 
Activitats: 
 

1. Programa de formació de formadors. 
2. Formació a delegats sahrauís a Espanya, responsables del programa “Vacances en 

Pau”. 
3. Elaboració de material didàctic per a escoles, centres de dona i juvenils dels 

Campaments de refugiats sahrauís. 
4. Exposició fotogràfica de fotos realitzades per xiquets sahrauís. 
5. Formació “on line” per a professionals sahrauís que treballen amb la infància 

(educació, sanitat, acció social,...). 
6. Jornades d'intercanvi entre professionals europeus i sahrauís sobre els Drets de la 

Infància en els Campaments de refugiats sahrauís. 
 
 


