
 

LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES A TRÀMIT DE LA XVII CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA PER A L’ANY 2019 

- Ajuts a projectes 

Admesos a tràmit: 

Responsable  Projecte 
77902406A Chajinel (Primera edició) – Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a 

Totonocapán, Guatemala (Quarta edició) 
40324478G AMAZO-MEM: Sistema descentralizado de membranas para la potabilización 

sostenible de agua en comunidades amazónicas. El agua potable como bien común 
43418508M Contribució al coneixement de la realitat social i el patrimoni cultural del poble 

sahrauí 
40202038C Construcció d'una nova biblioteca de l'Escola d'Infermeria a Kribi-Camerun 
40306157Z Projecte Abay Mado 2019:Noves metodologies per a l'aprenentatge competencial 

a l'escola rural (Bahir Dar, Etiòpia) 
18941860A VUDES - Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible a Etiòpia 
40325689L Turismo de base comunitaria: un estudio para el fortalecimiento y recuperación de 

destinos vulnerables. Caso: Ecatzingo, México 
X2462493K Red institucional para la cooperación académica centrada en la relación entre 

turismo y patrimonio: modelos de desarrollo, impacto territorial y social y gestión 
sostenible 

77911313D Denuncia y superación de vulnerabilidades en la frontera México-Guatemala, Fase 
3. Emergencias por movilidad y desastres. Caravanas migrantes y menores, familias 
y colectivo LGBTTTI en tránsito 

40352513W Treball de camp en Oluko (Uganda) per conèixer els factors locals associats als 
brots de malària i estudiar mesures per a la seva prevenció 

47966211X De l’exclusió a la inclusió social dels nens, nenes, adolescents i joves en situació de 
vulnerabilitat de Bobo-Dioulasso 

 

- Ajuts a mobilitat 

Admesos a tràmit: 

Sol·licitant  Projecte 
40331388Z Chajinel (Primera edició) – Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a 

Totonocapán, Guatemala (Quarta edició) 
41595372X Chajinel (Primera edició) – Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a 

Totonocapán, Guatemala (Quarta edició) 
47973132P Chajinel (Primera edició) – Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a 

Totonocapán, Guatemala (Quarta edició) 
41593840L Projecte sanitari de la Daira de Farsia, Smara (Camps de refugiats sahrauís) 
38881179R Projecte sanitari de la Daira de Farsia, Smara (Camps de refugiats sahrauís) 
41650311W Academy Chile 
X2462493K Red institucional para la cooperación académica centrada en la relación entre 

turismo y patrimonio: modelos de desarrollo, impacto territorial y social y gestión 



sostenible 
26314820Z Red institucional para la cooperación académica centrada en la relación entre 

turismo y patrimonio: modelos de desarrollo, impacto territorial y social y gestión 
sostenible 

Y4878002S AMAZO-MEM: Sistema descentralizado de membranas para la potabilización 
sostenible de agua en comunidades amazónicas. El agua potable como bien común 

Y5077379M AMAZO-MEM: Sistema descentralizado de membranas para la potabilización 
sostenible de agua en comunidades amazónicas. El agua potable como bien común 

43418508M Contribució al coneixement de la realitat social i el patrimoni cultural del poble 
sahrauí 

40327667L Contribució al coneixement de la realitat social i el patrimoni cultural del poble 
sahrauí 

39343628N Contribució al coneixement de la realitat social i el patrimoni cultural del poble 
sahrauí 

40325394T Contribució al coneixement de la realitat social i el patrimoni cultural del poble 
sahrauí 

17452475Y Denuncia y superación de vulnerabilidades en la frontera México-Guatemala, Fase 
3. Emergencias por movilidad y desastres. Caravanas migrantes y menores, familias 
y colectivo LGBTTTI en tránsito 

41631780D Construcció d'una nova biblioteca de l'Escola d'Infermeria a Kribi-Camerun 
45962288P Construcció d'una nova biblioteca de l'Escola d'Infermeria a Kribi-Camerun 
40331438H Construcció d'una nova biblioteca de l'Escola d'Infermeria a Kribi-Camerun 
40327021V Projecte Abay Mado 2019:Noves metodologies per a l'aprenentatge competencial 

a l'escola rural (Bahir Dar, Etiòpia) 
40319398F Projecte Abay Mado 2019:Noves metodologies per a l'aprenentatge competencial 

a l'escola rural (Bahir Dar, Etiòpia) 
41594047L Projecte Abay Mado 2019:Noves metodologies per a l'aprenentatge competencial 

a l'escola rural (Bahir Dar, Etiòpia) 
592-4903182-
10 

VUDES - Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible a Etiòpia 

40359205R VUDES - Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible a Etiòpia 
77920237D VUDES - Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible a Etiòpia 
40327667L VUDES - Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible a Etiòpia 
41598105Y Treball de camp en Oluko (Uganda) per conèixer els factors locals associats als 

brots de malària i estudiar mesures per a la seva prevenció 
40325689L Turismo de base comunitaria: un estudio para el fortalecimiento y recuperación de 

destinos vulnerables. Caso: Ecatzingo, México 
Y2766968J Turismo de base comunitaria: un estudio para el fortalecimiento y recuperación de 

destinos vulnerables. Caso: Ecatzingo, México 
40356198F Turismo de base comunitaria: un estudio para el fortalecimiento y recuperación de 

destinos vulnerables. Caso: Ecatzingo, México 
47810111B AMAZO-MEM: Sistema descentralizado de membranas para la potabilización 

sostenible de agua en comunidades amazónicas. El agua potable como bien común 
47862873B Contribució al coneixement de la realitat social i el patrimoni cultural del poble 

sahrauí 
77911313D Denuncia y superación de vulnerabilidades en la frontera México-Guatemala, Fase 

3. Emergencias por movilidad y desastres. Caravanas migrantes y menores, familias 
y colectivo LGBTTTI en tránsito 

70905273E Denuncia y superación de vulnerabilidades en la frontera México-Guatemala, Fase 
3. Emergencias por movilidad y desastres. Caravanas migrantes y menores, familias 
y colectivo LGBTTTI en tránsito 

 

Girona, 5 de juliol de 2019 


