
 
Ajuts atorgats per l’Àrea d’Impacte Social, Cooperació I Voluntariat “URV Solidària” 2018 

Abril 2018 

Títol i descripció del projecte Presenta País Ajut - Subvenció 
atorgada 

Aprèn i comparteix als campaments 
Sahrauís: projecte "Meliris" neix amb 
l'objectiu de crear un espai 
d'aprenentage versàtil i extens basat en 
un sistema informàtic de baix cost. 
Abarca des de l'Educació infantil fins a la 
universitària. (Wilaia de Dakhla). 

Fernando López Segura estudiant d’infermeria a la 
URV, seu Baix Penedès amb la col·laboració de 
l’Associació Baix Penedès amb el Sàhara que col·labora 
amb la delegació de la República Àrab Saharauí 
Democràtica a Catalunya i la RASD en terreny, Ministeri 
d’Educació i Ministeri de Salut 

Algèria 3.000€ 

 

Novembre 2018 

Títol i descripció del projecte Presenta País 
Ajut - Subvenció 
atorgada 

Incorporació de l'educació en el lleure al poblat rural de Duar 
Essifa. Dividint el projectes en dues parts: una dedicada als 
infants de preescolar i l'altra als infants d'educació primària de 
l'escola. Amb els infants de preescolar faran un casal d'estiu 
de dilluns a divendres i amb els infants d'educació primària 
diferents activitats puntuals tres dies a la setmana durant els 
matins. El treball en ambdós casos es durà a terme a través 
d'activitats lúdic - esportives, creatives, cooperatives i 
d'expressió.    

Laia Ballonga Pérez, alumni URV. 
Graduada en medicina (FMCS).  
Associació Shuia b Shuia. Esperit 
de solidarité 

 
Marroc 

2.500€ 



 

Imaginant noves històries de dones a través de la música i la 
dansa: projecte d'intercanvi educatiu amb la Porfessional 
School d'Anantapur. 

Laura Roman Martin (PDI) 
Jordina Rovira, Laura Rebés i Olivia 
Chivite (estudiants) 
Departament Dret Públic. 
Fundació Vicente Ferrer 

Índia 1.916.66€ 

Forma i forma't als Campament de refugiats sahrauís. Crear un 
espai d'aprenentatge entre estudiants d'infermeria i educació 
a la wilaia de Dajla. 
 

Fernando López Segura. Estudiant 
Grau d'Infermeria. Seu Baix 
Penedès.  
Baix Penedès amb el Sàhara. RASD 

Algèria 3.402.77€ 

Recursos de interpretación del patrimonio natural y cultural 
como estrategias para el desarrollo local de las comunidades 
indígenas del Valle de Kamarata en el Parque Nacional 
Canaima, Venezuela. 

Departament de Geografia Marta 
Nel·lo Andreu. Marianela 
Camacho Fuenmayor (alumni), 
Alba Font Barnet (estudiant de 
màster), Elizabeth García García  
(GRATET i COODTUR). Universidad 
del Zulia (Facultad de arquitectura 
y diseño) 

República 
Bolivariana 
de 
Venezuela 

2.673,61€ 

 
Sustainable water initiative (SWI). Projecte destinat a proveir 
d'aigua potable  per cuinar i beure a la comunitat amb un 
sistema de sanejament d'aigua i la capacitació i sensibilització 
de la comunitat amb tallers, tant a adults com a nens i nenes 
sobre higiene i tenir cura de l'aigua. 

Enginyeria Química 
Hammam Alkezmazy. Estudiant 
de màster ETSEQ 

Egipte 2.430,55€ 

 
Millora de la comprensió lectora en Kiswahili a l'escola de 
Nairobi. Millorar l'aprenentatge i la comprensió dels escolars 
del Kiswahili, llengua vehicular d’ensenyament, a través de 

Departament d’Estudis Anglesos i 
Alemanys de la Facultat de Lletres. 
Departament de pedagogia de la 
FCEP 

Kenya 3.159,72€ 



 
tècniques innovadores d’aprenentatge. Aplicació per a 
tabletes d’aprenentatge mitjançant el joc lector i de 
comprensió. 

Mar Gutiérrez – Colón Plana, Alicia 
Ndegwa, Ester Torres, Vanessa 
Esteve. 

 


