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LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES A TRÀMIT DE LA XX CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I PROJECTES DE COMPROMÍS 
SOCIAL COMUNITARI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A L’ANY 2022 
 
 
AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
 
Admesos a tràmit: 
 
Responsable  Projecte 

***9293** Biblioteca, laboratori i metodologies d’aprenentatge: recursos per una 
actualització de la docència d’Infermeria a l’Escola d’Infermeria de Kribi-Camerun 

***1850** / 
***7610** 

Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf (II) - Camps de refugiats 
Sahrauís 

***3138** Chajinel – La persona que acompanya (tercera edició) - Guatemala 
***1939** / 
***2702** 

EDUSIM 2022 - Tanzània 

***4186** VUDES 2022 - Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible – Etiòpia 

***6220** Suport a la creació del Centre d'Orientation et de Documentation des Émigrés 
Sénégalais (CODES) - Senegal 

***0474** Denuncia y superación de vulnerabilidades en la frontera de México-Guatemala; 
Fase 6 Archivo y memoria LGBTIQ+ - Mèxic 

***0635** Projecte Fez Mashallah - Marroc 

***2568** Proyecto Laboratorio de Innovación Social/ para el desarrollo de las Artes, la 
Cultura y el Medio Ambiente, con impacto regional LAB/ISACC - Colòmbia 

***2416** BOULEMBOU22: Projecte de compromís social comunitari en un poble rural de 
Senegal. Co-desenvolupament entre Salt i Boulembou - Senegal 

 
 
AJUTS A MOBILITAT 
 
Admesos a tràmit: 
 
Sol·licitant  Projecte 
***4466** Biblioteca, laboratori i metodologies d’aprenentatge: recursos per una 

actualització de la docència d’Infermeria a l’Escola d’Infermeria de Kribi-Camerun 
***6024** Biblioteca, laboratori i metodologies d’aprenentatge: recursos per una 

actualització de la docència d’Infermeria a l’Escola d’Infermeria de Kribi-Camerun 
***9293** Biblioteca, laboratori i metodologies d’aprenentatge: recursos per una 

actualització de la docència d’Infermeria a l’Escola d’Infermeria de Kribi-Camerun 
***1337** Biblioteca, laboratori i metodologies d’aprenentatge: recursos per una 

actualització de la docència d’Infermeria a l’Escola d’Infermeria de Kribi-Camerun 
***2539** Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 

contemporània als campaments de refugiats de Tinduf (II) - Camps de refugiats 
Saharauis 

***4712** Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf (II) - Camps de refugiats 
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Saharauis 
***5740** Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 

contemporània als campaments de refugiats de Tinduf (II) - Camps de refugiats 
Saharauis 

***4186** Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf (II) - Camps de refugiats 
Saharauis 

***4923** Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf (II) - Camps de refugiats 
Saharauis 

***9189** Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil (sisena edició) a Totonicapán 
-  Guatemala 

***8004** Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil (sisena edició) a Totonicapán 
-  Guatemala 

***3138** Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil (sisena edició) a Totonicapán 
-  Guatemala 

***5644** Projecte de suport als centres de salut de Smara - Camps de refugiats Saharauis 
***5306** Projecte de suport als centres de salut de Smara - Camps de refugiats Saharauis 
***0635** Projecte Fez Mashallah - Marroc 
***7372** Projecte Fez Mashallah - Marroc 
***7704** Projecte Fez Mashallah - Marroc 
***4923** VUDES 2022 - Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible – Etiòpia 
***0402** VUDES 2022 - Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible – Etiòpia 
***9605** VUDES 2022 - Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible – Etiòpia 
***0471** Hacia una cultura de observación del cambio climático. Capacitar comunidades 

rurales para proponer soluciones en la Amazonia brasileña - Brasil 
***1396** Hacia una cultura de observación del cambio climático. Capacitar comunidades 

rurales para proponer soluciones en la Amazonia brasileña - Brasil 
***5828** Inventors4Change / Inventors pel Canvi - Bangalore (Karnataka, Índia) 
***4577** Inventors4Change / Inventors pel Canvi - Bangalore (Karnataka, Índia) 
***5804** Inventors4Change / Inventors pel Canvi - Bangalore (Karnataka, Índia) 
***0474** Denuncia y superación de vulnerabilidades en la frontera de México-Guatemala; 

Fase 6 Archivo y memoria LGBTIQ+ - Mèxic 
***3630** Denuncia y superación de vulnerabilidades en la frontera de México-Guatemala; 

Fase 6 Archivo y memoria LGBTIQ+ - Mèxic 
***7520** Projecte Wana Wake 
***8841** Projecte Wana Wake 
***7565** Projecte Wana Wake 
***3947** Projecte Wana Wake 
***2568** Proyecto Laboratorio de Innovación Social/ para el desarrollo de las Artes, la 

Cultura y el Medio Ambiente, con impacto regional LAB/ISACC - Colòmbia 
***6220** Suport a la creació del Centre d'Orientation et de Documentation des Émigrés 

Sénégalais (CODES) - Senegal 
***9612** Suport a la creació del Centre d'Orientation et de Documentation des Émigrés 

Sénégalais (CODES) - Senegal 
***8759** Suport a la creació del Centre d'Orientation et de Documentation des Émigrés 

Sénégalais (CODES) - Senegal 
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***3924** BOULEMBOU22: Projecte de compromís social comunitari en un poble rural de 
Senegal. Co-desenvolupament entre Salt i Boulembou - Senegal 

***2416** BOULEMBOU22: Projecte de compromís social comunitari en un poble rural de 
Senegal. Co-desenvolupament entre Salt i Boulembou - Senegal 

***1939** EDUSIM 2022 - Tanzània 
***2702** EDUSIM 2022 - Tanzània 
***6602** EDUSIM 2022 - Tanzània 
 
 
No admesos a tràmit: 
 
Sol·licitant  Projecte Motiu 
***4841** Hacia una cultura de observación del cambio climático. 

Capacitar comunidades rurales para proponer 
soluciones en la Amazonia brasileña - Brasil 

No activa durant tot el 
període d’execució del 
projecte / Falta Annex 
4  

***4127** Proyecto Laboratorio de Innovación Social/ para el 
desarrollo de las Artes, la Cultura y el Medio Ambiente, 
con impacto regional LAB/ISACC - Colòmbia 

No activa durant tot el 
període d’execució del 
projecte / Falta 
compromís 
d’assegurança  

***4914** Proyecto Laboratorio de Innovación Social/ para el 
desarrollo de las Artes, la Cultura y el Medio Ambiente, 
con impacto regional LAB/ISACC - Colòmbia 

No activa durant tot el 
període d’execució del 
projecte / Falta 
compromís 
d’assegurança  

***8837** Denuncia y superación de vulnerabilidades en la 
frontera de México-Guatemala; Fase 6 Archivo y 
memoria LGBTIQ+ - Mèxic 

Falta compromís 
d’assegurança / Falta 
Annex 4 / Falta 
vistiplau del deganat 

***0638** BOULEMBOU22: Projecte de compromís social 
comunitari en un poble rural de Senegal. Co-
desenvolupament entre Salt i Boulembou - Senegal 

No és membre de la 
UdG 

***7711** BOULEMBOU22: Projecte de compromís social 
comunitari en un poble rural de Senegal. Co-
desenvolupament entre Salt i Boulembou - Senegal 

No és membre de la 
UdG 
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AJUTS A PROJECTES DE COMPROMÍS SOCIAL COMUNITARI 
 
Admesos a tràmit: 
 
Responsable  Projecte 
***2231** Expertesa i Transformació Social 
***8759** Suport terapèutic a dones que han patit MGF 
***1850** Nosaltres, els MENA 
***2447** L’HIVERNACLE: Cultiu de Talent Local per L’Acció Rural Sostenible 
 
 
 
 
Girona, 25 de març de 2022 


