
 
 

 
LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES A TRÀMIT DE 
LA XVIII CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A L’ANY 2020 
 

- Ajuts a projectes 
 

Admesos a tràmit: 
 
Responsable  Projecte 
40292938C 
 

Construcció d'una nova biblioteca a l'Escola d'Infermeria de Kribi - 
Camerun 

40331388Z 
 

Chajinel - La persona que acompanya (2ª edició) - Guatemala 

77903805E Sostenibilitat i inclusió equitativa: recollida no-oficial i reutilització dels 
residus plàstics - Camerun 

18941860A 
 

Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible (VUDES 2020) – 
Amhara - Etiòpia 

37660157A 
 

Valoració dels beneficis potencials aportats per la pràctica d’activitats 
d’esbarjo al mar i a la platja per als refugiats - Grècia 

40327021V 
 

Expandim el projecte ‘Abay Mado 2019 ́: Aplicació de les noves 
metodologies per a l’aprenentatge competencial a les escoles de la regió 
d’Ahmara (Etiòpia) i a l’escola d’Emboret (Tanzània) 

40324478G 
 

AMAZO-MEM2: Sistema descentralizado de membranas para la 
potabilización sostenible de agua en comunidades amazónicas. El agua 
potable como bien común. - Colòmbia 

40284758M 
 

Inclusió de la dona i empoderament local a través de la capacitació dels 
voluntaris presents a les regions d’Errachidia i Fès, en matèria de turisme 
cultural - Marroc 

52162206T Enfortiment del servei de qualitat de la biblioteca a l'Institute Catholique de 
Kabgayi - Rwanda 

Y4965641R 
 

WetlAndakí: co-creando una solución basada en la naturaleza para la 
depuración de aguas residuales desde los saberes tradicionales amazónicos 
- Colòmbia 

77911313D 
 

Denúncia i superació de vulnerabilitats a la frontera Mèxic-Guatemala; Fase 
4. Atenció a menors, famílies i col·lectiu LGBTTTI en trànsit - Mèxic i 
Guatemala 

 
 
 

- Ajuts a mobilitat 
 

Admesos a tràmit: 
 
Sol·licitant  Projecte 
40292938C Construcció d'una nova biblioteca a l'Escola d'Infermeria de Kribi - 

Camerun 
40313379Z Construcció d'una nova biblioteca a l'Escola d'Infermeria de Kribi - 

Camerun 
47957594H Construcció d'una nova biblioteca a l'Escola d'Infermeria de Kribi - 

Camerun 



 
 

 
41514420H Construcció d'una nova biblioteca a l'Escola d'Infermeria de Kribi - 

Camerun 
47918990P Construcció d'una nova biblioteca a l'Escola d'Infermeria de Kribi - 

Camerun 
41588269Z Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a Totonicapán (5ª 

edició) - Guatemala 
48103812W Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a Totonicapán (5ª 

edició) - Guatemala 
40331388Z Projecte de suport als centres de salut de Smara - Camps de refugiats 

sahrauís 
54815190A Projecte de suport als centres de salut de Smara - Camps de refugiats 

sahrauís 
41667846B Projecte de suport als centres de salut de Smara - Camps de refugiats 

sahrauís 
47787369Q  
 

Sostenibilitat i inclusió equitativa: recollida no-oficial i reutilització dels 
residus plàstics - Camerun 

40369667K Sostenibilitat i inclusió equitativa: recollida no-oficial i reutilització dels 
residus plàstics - Camerun 

40354554L Inventors4Change. Inventors pel Canvi - Índia 
40320328V Inventors4Change. Inventors pel Canvi - Índia 
79295230Q Inventors4Change. Inventors pel Canvi - Índia 
40325846S Inventors4Change. Inventors pel Canvi - Índia 
40303959R Inventors4Change. Inventors pel Canvi - Índia 
Y4349239E Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible (VUDES 2020) – 

Amhara - Etiòpia 
Y430423R Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible (VUDES 2020) – 

Amhara - Etiòpia 
40359205R Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible (VUDES 2020) – 

Amhara - Etiòpia 
77741271Y Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible (VUDES 2020) – 

Amhara - Etiòpia 
Y4965641R WetlAndakí: co-creando una solución basada en la naturaleza para la 

depuración de aguas residuales desde los saberes tradicionales 
amazónicos - Colòmbia 

70816997C WetlAndakí: co-creando una solución basada en la naturaleza para la 
depuración de aguas residuales desde los saberes tradicionales 
amazónicos - Colòmbia 

Y4325175Q WetlAndakí: co-creando una solución basada en la naturaleza para la 
depuración de aguas residuales desde los saberes tradicionales 
amazónicos - Colòmbia 

Y4716103J WetlAndakí: co-creando una solución basada en la naturaleza para la 
depuración de aguas residuales desde los saberes tradicionales 
amazónicos - Colòmbia 

Y7560844E WetlAndakí: co-creando una solución basada en la naturaleza para la 
depuración de aguas residuales desde los saberes tradicionales 
amazónicos - Colòmbia 

17452475Y Denúncia i superació de vulnerabilitats a la frontera Mèxic-Guatemala; 
Fase 4. Atenció a menors, famílies i col·lectiu LGBTTTI en trànsit - Mèxic 
i Guatemala 

40327021V Expandim el projecte ‘Abay Mado 2019 ́: Aplicació de les noves 



 
 

 
metodologies per a l’aprenentatge competencial a les escoles de la regió 
d’Ahmara (Etiòpia) i a l’escola d’Emboret (Tanzània) 

40319398F Expandim el projecte ‘Abay Mado 2019 ́: Aplicació de les noves 
metodologies per a l’aprenentatge competencial a les escoles de la regió 
d’Ahmara (Etiòpia) i a l’escola d’Emboret (Tanzània) 

45832805S Expandim el projecte ‘Abay Mado 2019 ́: Aplicació de les noves 
metodologies per a l’aprenentatge competencial a les escoles de la regió 
d’Ahmara (Etiòpia) i a l’escola d’Emboret (Tanzània) 

40284758M Inclusió de la dona i empoderament local a través de la capacitació dels 
voluntaris presents a les regions d’Errachidia i Fès, en matèria de turisme 
cultural - Marroc 

40356198F Inclusió de la dona i empoderament local a través de la capacitació dels 
voluntaris presents a les regions d’Errachidia i Fès, en matèria de turisme 
cultural - Marroc 

39023978Q Inclusió de la dona i empoderament local a través de la capacitació dels 
voluntaris presents a les regions d’Errachidia i Fès, en matèria de turisme 
cultural - Marroc 

77903805E Sostenibilitat i inclusió equitativa: recollida no-oficial i reutilització dels 
residus plàstics - Camerun 

Y7404000S Sostenibilitat i inclusió equitativa: recollida no-oficial i reutilització dels 
residus plàstics - Camerun 

77911313D 
 

Denúncia i superació de vulnerabilitats a la frontera Mèxic-Guatemala; 
Fase 4. Atenció a menors, famílies i col·lectiu LGBTTTI en trànsit - Mèxic 
i Guatemala 
 

70905273E 
 

Denúncia i superació de vulnerabilitats a la frontera Mèxic-Guatemala; 
Fase 4. Atenció a menors, famílies i col·lectiu LGBTTTI en trànsit - Mèxic 
i Guatemala 

40324478G AMAZO-MEM2: Sistema descentralizado de membranas para la 
potabilización sostenible de agua en comunidades amazónicas. El agua 
potable como bien común. - Colòmbia 

41704719S AMAZO-MEM2: Sistema descentralizado de membranas para la 
potabilización sostenible de agua en comunidades amazónicas. El agua 
potable como bien común. - Colòmbia 

77748346C AMAZO-MEM2: Sistema descentralizado de membranas para la 
potabilización sostenible de agua en comunidades amazónicas. El agua 
potable como bien común. - Colòmbia 

Y0788412D Inclusió de la dona i empoderament local a través de la capacitació dels 
voluntaris presents a les regions d’Errachidia i Fès, en matèria de turisme 
cultural - Marroc 

Y7497626P Inclusió de la dona i empoderament local a través de la capacitació dels 
voluntaris presents a les regions d’Errachidia i Fès, en matèria de turisme 
cultural - Marroc 

 
 
 
Girona, 29 de juny de 2020 


