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Juny 2019 

Títol i descripció del projecte Presenta País Ajut - Subvenció atorgada 

Valoració energètica i descontaminació solar d'aigües residuals 
en l'entorn de la indústria tèxtil al Marroc. Activitats de 
divulgació i demostració. Tractament d’aigües residuals 
industrials tèxtils, donada la seva toxicitat i que són un 
problema a les zones industrialitzades. Potenciar i divulgar la 
tecnologia de tractament solar d'aigües, permetent la valoració 
energètica gràcies a la transformació dels contaminants 
problemàtics en hidrogen, un producte de gran valor. 

Alberto Puga Vaca, PDI 
(investigador Ramón y 
Cajal) 
MEMTEC, Departament 
d'Enginyeria Química. 
Faculté Polydisciplinairev 
de Khouribga, FPK. 

Marroc 2.760€ 

Gobernanza turística, efectiva y equilibrada de las comunidades 
locales: el caso del Refugio Nacional de Vila Silvestre Barra 
Colorado (RNVSBC). Conservar los ecosistemas mediante 
sistemas de manejo adaptativo, proteger hábitats de interés 
particular, promover el ecoturismo, educación ambiental y de 
investigación y favorecer el manejo sostenible de los servicios 
ecosistémicos  que contribuya al desarrollo socio económico de 
pobladores y comunidades del refugio. 

Marta Nel·lo, Alba Font, 
estudiant de màster i 
becaria COODTUR.   
Departament de 
Geografia, Facultat de 
Turisme i Geografia de la 
URV. 
Univerisidad Nacional de 
Costa Rica 

Costa Rica 2.765€ 

GOMESI: projecte per al desenvolupament socioeconòmic de la 
dona rural ugandesa. 

Ariadna Pérez Rosell 
Estudiant de grau de 
Publicitat i Relacions 
Públiques de la URV 
(Facultat de Lletres). Petits 
Detalls. 

Uganda 4.450€ 



 

Avaluació i acompanyament d'alumnes locals del grau de 
nutrició a fer les seves pràctiques al centre de rehabilitació 
nutricional d'Ibo, Moçambic. Fer pràctiques al centre de 
recolzament nutricional d'Ibo amb una intervenció nutricional 
amb productes locals pionera i exitosa en tot el país. 

Maria Eugènia Vilella 
Nebot, 
Alumni URV. 
Fundació Ibo. 
Universitat Lúrio de 
Nampula. 
Hospital d'Ibo (centre de 
salut matern - infantil i 
maternitat). 
Administració local d'Ibo, 
líders de barri i líders 
religiosos. 

Moçambic 4.005€ 

Tallers educatius i pre-laborals destinats a adolescents amb risc 
d'exclusió social i educativa del Municipi de San Ramón, 
Nicaragua, en el marc del programa "Diviérteme y aprendo". 
Segona fase destinada a reforçar els rangs d'edats de 12 anys a 
18 anys, donant als joves un acompanyament ajustat a la seva 
edat i necessitats, formació global i iniciació al món laboral a 
través de tallers de reforç educatiu i formació professional. 
 

Laura de la Morena Gracía 
Alumni URV. 
Fundació el Sueño de la 
Campana. 
 

Nicaragua 6.004,44€ 

 

Octubre 2019 

Títol i descripció del projecte Presenta País Ajut - Subvenció atorgada 

Hacia una educación de calidad para combatir la 
desigualdad. Construcción de un comedor y cocina 

Rocío Ruiz Martínez (Doctoranda 
estudis hispánics URV). Chazon Africa 
(ONGD) 

Kènia 2.000€ 



 
incorporada para los 460 niños y niñas de un colegio 
de Molo, Kenia 

Projecte Congo: deconstruint l'imaginari del Sud 
Global 
Ave des Premiers Jeux Africains, Brazzaville 

5 estudiants del Grau d'Antropologia 
i Evolució Humana (UOC - URV). 
Estudiants de Comunicació 
Audiovisual de la URV. Université 
Marien Ngouabi 

República del 
Congo 

7.950€ 

Iniciativa d'aigua sostenible (fase 2). Implantació a 
Kenia 
Marsabit, Mandera, Wajir. 

Hammam Alkezmazy. Enginyeria 
Química URV. Màster gestió 
d'empreses tecnològiques URV 

Kènia 5.664€ 

Diseño de medios impresos como recurso de 
interpretación del patrimonio natural y cultural de las 
comunidades indígenas del Valle de Kamarata, Sector 
II Kamarata - Kanaimo, Parque Nacional Canaima. 

Marianala Camacho Fuernmayor. 
Investigadora del Grupo de 
Investigación de análisis territorial y 
estudiaos turísticos (GRATET) 
Departament de Geografia 

República 
Bolivariana 
de Veneçuela 

3.500€ 

 


