
 
 
 

Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses a la segona convocatòria d’ajuts “Càtedra 
de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de 
Girona” per als estudis de màster de la Universitat de Girona de l’àmbit de la 
gastronomia i l’alimentació per al curs 2022-2023. 
 
Listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas en la segunda convocatoria de 
ayudas “Càtedra de Gastronomia i Turisme Calonge Sant-Antoni de la 
Universitat de Girona” para los estudios de máster de la Universitat de Girona 
del ámbito de la gastronomía y la alimentación para el curso 2022-2023. 
 
 

Sol·licituds Admeses | Solicitudes Admitidas  
 

Cognom  Nom Nom Màster 
Agustino Aranguren Lorea Màster en Biotecnologia Alimentària 
El Hmidi Yousra Màster en Biotecnologia Alimentària 
Galeano Virgen Jairo Alonso Máster en Turismo Cultural 
Giralt Mitjans Núria Guanghua Màster en Biotecnologia Alimentària 
Grabulosa Evangelio Alba Màster en Biotecnologia Alimentària 
Guerrero Costa Núria Màster en Biotecnologia Alimentària 
Martínez Pérez Júlia Máster en Turismo Cultural 
Morcillo i Soler Paula Màster en Biotecnologia Alimentària 
Ndasse Nelly Gaelle Màster en Biotecnologia Alimentària 
Ovaco Vaca Deycy Cecilia Màster en Biotecnologia Alimentària 
Palahí Daranas Arnau Màster en Biotecnologia Alimentària 
Peiris Torró Clara Màster en Biotecnologia Alimentària 
Pizarro Barbas Sílvia Máster en Turismo Cultural 
Sánchez Peral Christian Màster en Biotecnologia Alimentària 
Solé Corbatón Helena Màster en Biotecnologia Alimentària 
Trofimova Mariia Máster en Turismo Cultural 
Vila Duran Pol Màster en Biotecnologia Alimentària 

 
IMPORTANT: Una sol·licitud admesa no implica que rebrà un ajut, sinó que aquesta és 
correcta i que serà tinguda en compte durant el procés d’avaluació, selecció i adjudicació dels 
ajuts. 
 
IMPORTANTE: Una solicitud admitida no implica que recibirá una de las becas, sino que 
la solicitud es correcta y que será tenida en cuenta durante el proceso de evaluación, 
selección y adjudicación de las ayudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sol·licituds excloses | Solicitudes Excluidas  
 

Cognoms  / 
Apellidos Nom / Nombre Màster / Máster Motiu d'Exclusió / 

Motivo de Exclusión  

Malagón Diana Marcela Máster en Turismo 
Cultural 

Incompliment requisit 
4.A de les bases: Haver 

formalitzat la 
preinscripció 

Parrales Becerra Lizbeth 
Katherine 

Máster en Turismo 
Cultural 

Incompliment requisit 
4.A de les bases: Haver 

formalitzat la 
preinscripció 

 

 
 
S'estableix un termini de 10 dies hàbils per a presentar documentació requerida en 
cas de que el motiu d’exclusió sigui el 4.C o per a formular les al·legacions que es 
considerin oportunes, en el cas que no s'esmeni la sol·licitud es tindrà per desistit de la 
mateixa. 
 
Termini de presentació d’al·legacions i documentació: 14 d’octubre de 2022 
 

Se establece un período de 10 días hábiles para presentar documentación requerida 
en caso de que el motivo de la exclusión sea el 4.C o para formular las alegaciones que 
se consideren oportunas, en el caso de no se enmiende la solicitud se tendrá por desistido de 
la misma. 

Plazo de presentación de alegaciones y documentación: 14 de octubre de 2022 

 
Girona, 29 de setembre de 2022 
 


