Data de publicació: 04-03-11
Resolució de 4 de març de 2011, del Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Cooperació, per la qual es financen activitats d'ajuda humanitària amb el poble
sahrauí durant l'exercici 2011, per import de deu mil cent set euros.
Introducció.
La Universitat d'Alacant, a través del seu Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Cooperació dóna suport des de fa anys diversos programes d'ajuda humanitària i
desenvolupament humà sostenible en els campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, a
Algèria, en col·laboració amb l'administració sahrauí.
Per a l'any 2011, l'activitat plantejada manté com objectiu general la lluita contra la pobresa i
com objectiu específic la millora de les condicions de vida dels grups de població jove i
grups vulnerables. Ambdós es troben arreplegats entre els objectius del Mil·lenni establits
per les Nacions Unides i en el Pla Director per al període 2009-2012 de la cooperació
espanyola.
En la línia d'actuació descrita en el paràgraf anterior i d'acord amb el procediment
excepcional de concessió de subvencions, establit en l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (BOE 18-11-2003), aquest Vicerectorat:
Resol,
Establir una donació, per import de deu mil cent set euros, destinats a l'equipament
energètic de l'Escola d'Infermeria Ahmed Abdelfatah en Tindouf, en els termes establits en
l'Annex I de les presents bases.
Contra la present Resolució, els interessats podran interposar recurs d'Alçada davant el
Rector de la Universitat d'Alacant, en el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà a la
publicació de la mateixa.

Alacant, 4 de març de 2011.

Signat: Begoña San Miguel del Hoyo
Vicerectora de Relacions Internacionals
i Cooperació.
Universitat d'Alacant.

Annex I.
Projecte: “Equipament energètic de l'Escola d'Infermeria Ahmed Abdelfatah dels
campaments de refugiats sahrauís de Tindouf. Algèria”.
Fitxa tècnica:
Proponent: Associació DAJLA Solidaris amb el poble sahrauí, Sant Vicent - Mutxamel.
Responsable acadèmic del projecte: Leonor Maldonado Izquierdo.
Contrapart: Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS).
Coordinadora: América de Furundarena Arbona, Secretària de l'Associació DAJLA Solidaris
amb el Poble Sahrauí, Sant Vicent - Mutxamel.
Dotació pressupostària: 10.107 €
Termini d'execució: del 1 de maig de 2011 al 31 de juliol de 2011.
Objectiu general:
Augment de la qualitat de vida, en termes de salut, de la població dels Campaments de
Refugiats Sahrauís de Tindouf, Algèria.
Objectiu específic:
Millora de les condicions docents i formatives dels alumnes de l'Escola d'Infermeria Ahmed
Abdelfatah.
Activitats:
Adquisició, enviament i instal·lació d'un aerogenerador per a complementar les necessitats
energètiques de l'Escola d'Infermeria Ahmed Abdelfatah.

