
Resolució de 14 de juliol de 2020 del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat 

d'Alacant, per la qual es resol la III Convocatòria de la UA per a finançar activitats d'investigació 

orientades al desenvolupament humà i que impulsen els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

en països inclosos en el IV Pla Director de la Cooperació Valenciana. 

 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals, a proposta de la Comissió d'Avaluació, reunida el 13 de juliol 

de 2020 i encarregada d'establir l'ordre de prelació de les sol·licituds presentades en la III Convocatòria 

de la UA per a finançar activitats d'investigació orientades al desenvolupament humà i que impulsen 

els Objectius de Desenvolupament Sostenible en països inclosos en el IV Pla Director de la 

Cooperació Valenciana, 

RESOL: 

Assignar una ajuda de 5.000 € als 8 projectes que han obtingut millor puntuació, i que es destinarà a 

activitats d'investigació per al desenvolupament o sobre el desenvolupament, en el marc de la consecució 

dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Coordinador/a Proyecte PUNTS IMPORT 

Merma Molina, Gladys 
Investigar i col·laborar en Desigualtat i Educació en comunitats 
vulnerables. Colòmbia. 

7,9 5000 

Montilla Jiménez, 
Francisco 

Estimulació electroquímica d'esculls de coral. Implantació de granges de 
corals. Cuba. 

7,39628 5000 

Illán Gómez, María 
José 

Caracterització del material particulat generat pel parc automotor pesat 
a Bogotà. Colòmbia. 

7,2048 5000 

Sanz Lázaro, Carlos 
Quantificació i inferència de les fonts dels mesoplàstics que arriben a les 
Illes Galápagos. l’Equador. 

7,15364 5000 

Alonso Velasco, Diego 
Mescles eutèctiques quirales: un nou concepte en catàlisi asimètrica 
sostenible. Colòmbia. 

7,0943 5000 

Mora Mora, Higinio 
Societat intel·ligent per a la inclusió social basada en tecnologies 
blockchain i criptomonedes. El Salvador. 

6,44126 5000 

Galiana Merino, Juan 
José 

Transferència de tecnologia d'investigació per a estudis de microzonació 
sísmica en àrees urbanes. Algèria. 

6,11843 5000 

Sanz de Galdeano, 
Anna 

Impacte de Quisqueya Comença amb tu sobre primera infància famílies 
vulnerables a República Dominicana. 

5,89772 5000 

Ortiz Pérez, Samuel Desigualtats de gènere i reformes a Cuba. 4,24 0 

 

Contra la present  resolució, les interessades i els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del 

Rector de la Universitat d'Alacant, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua publicació.  

 

 

Juan Llopis Taverner  

Vicerector de Relacions Internacionals  

Universitat d'Alacant 
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