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Resolució d’1 d’abril de 2011, del Vicerectorat de Relacions Internacionals i 
Cooperació, per la qual s'estableix una subvenció de cinc mil euros per a 
col·laborar en la campanya d'ajuda d'emergència per a millorar la situació 
humanitària a Gaza. 
 
La Universitat d'Alacant, tal com estableix el seu Pla Sectorial d'Internacionalització, 
compte entre els seus objectius la solidaritat cap als pobles més desfavorits, la qual 
es materialitza mitjançant la realització d'accions encaminades a millorar les 
condicions econòmiques, socials i humanes dels col·lectius més vulnerables. 
Els habitants de Palestina viuen des de la dècada dels anys cinquanta un estat 
d'inestabilitat econòmica i social que ha originat una deterioració progressiva dels 
seus drets humans fonamentals. Una de les zones més afectades és la franja de 
Gaza, on la taxa de pobresa arriba actualment al 75% de la població, existeix un alt 
grau d'inseguretat alimentària, així com escassesa de recursos bàsics, tals com 
l'aigua potable, medicaments, etc. 
La Universitat d'Alacant, a través del seu Vicerectorat de Relacions Internacionals i 
Cooperació, desitja solidaritzar-se amb la població palestina, mitjançant la 
participació en un programa d'ajuda d'emergència, coordinat per l'Associació 
“Cultura, Pau i Solidaritat Haydée Santamaría”, destinat als territoris palestins de 
Gaza, a fi d'adquirir material escolar i sanitari bàsic per als centres educatius i 
hospitals de Gaza, pel que, 
 
RESOL, 
 
Realitzar una aportació de cinc mil euros, del pressupost del Vicerectorat de 
Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat d'Alacant, a l'Associació 
Cultura, Pau i Solidaritat Haydée Santamaría, CIF: G-81466534, a fi de finançar la 
compra i distribució de material escolar i sanitari per als centres educatius i 
hospitals de Gaza, tal com s'estableix en l'annex adjunt. 
 
La present aportació està regulada pel procediment, de caràcter 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).  
 
Contra la present resolució els interessats podran interposar recurs d'Alçada, 
davant el Rector de la Universitat d'Alacant en el termini d'un mes des de la 
publicació de la mateixa. 
 
 
 
 
Signat: Begoña San Miguel del Hoyo 
Vicerectora de Relacions Internacionals 
i Cooperació 



 
Dades del projecte 

Títol del projecte Ajuda d'emergència per a Gaza (Palestina) 

Zona d'actuació Palestina 

Data d'inici Maig 2011 Data de finalització Juny 2011. 

Tipus de Projecte Satisfacció de necessitats bàsiques. 

Responsable de la 
UA Professor Titular d'Universitat, D. Francisco José Torres Alfosea 

Dades de l'Associació proponent 
Nom de la 
Institució Cultura, Pau i Solidaritat Haydée Santamaría 

Tipus d'Institució Privada CIF G-81466534. 

Responsable Tècnic Manuel Espinar Añonuevo 

Càrrec President de Cultura, Pau i Solidaritat Haydée Santamaría 

Dades de la Contrapart 

Institució UNRWA (Agència de Nacions Unides per als Refugiats de 
Palestina) 

Tipus d'Institució Organisme especialitzat de l'ONU 

Càrrec Director de la UNRWA a Gaza (Palestina) 

Matriu del Projecte 

Objectiu general 
Millora de la situació humanitària a Gaza, Palestina. 

Objectiu específic 
Millora de la situació humanitària, en termes educatius i sanitaris de la població palestina de 
Gaza. 
Resultats esperats 

Resultat 1 Augment de la disponibilitat de material escolar i sanitari en els centres 
educatius i hospitals de Gaza.  

Activitats previstes 

Activitat 1 Adquisició del material inventariable sanitari i escolar sol·licitat 

Activitat 2 Enviament del material, per vaixell, via Rafah, al maig de 2011. 

Activitat 3 Arribada del material als magatzems de la UNRWA, a Gaza. 

Activitat 4 Repartiment, per part de la UNRWA, del material entre els hospitals i centres 
educatius. 

 


