
VII CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE 
COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT:  

PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2010 
 
• Facilitar l'accés als serveis de salut sexual i reproductiva de les dones sense llar 

a la ciutat d'El Doret i voltants (Universitat de Moi, Kenya) presentat pel senyor 
Miquel Bennàsar Veny, professor del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia: 
19.300 euros.  

 
• Consolidació de la implantació d'assignatures de postgrau al màster 

d'informàtica de la FPUNA (Universitat Nacional d’Asunción, Facultat 
Politècnica, Paraguai) presentat pel doctor Carlos Juiz García, professor del 
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica: 15.750 euros. 

 
• Proyecto de prevención, capacitación y promoción de la salud en el ámbito 

escolar sobre hábitos tóxicos y alimentarios en la Ciudad de Guaranda-
Ecuador (Universitat Estatal de Bolívar, Equador) presentat pel doctor Antoni 
Aguiló Pons, professor del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia: 16.950 euros. 

 
• Reestructuración territorial sostenible de enclaves turísticos maduros. 

Transferencia de metodologías y buenas prácticas a partir de los estudios de 
ocupación y usos del suelo en Varadero (Universitat de L’Havana, Cuba) 
presentat pel doctor Jesús M. González Pérez, professor del Departament de 
Ciències de la Terra: 16.000 euros. 

 
• Formació i coneixement de les societats indígenes pel seu desenvolupament 

mitjançant el turisme rural i comunitari (Universitat de Cuenca i Universitat 
Nacional del Sud, Equador–Argentina) presentat pel doctor Miquel Seguí Llinàs, 
professor del Departament de Ciències de la Terra: 16.000 euros. 

 
• Acciones de desarrollo comunitario para la sociedad de la información y el 

conocimiento en la comunidad aymara del altiplano boliviano (Unidad 
Académica Campesina de Batallas de la Universitat Catòlica Boliviana, 
Bolívia) presentat pel doctor Jesús Salinas, professor del Departament de Pedagogia 
Aplicada i Psicologia de l'Educació: 16.000 euros. 

 
El total dels ajuts atorgats és de 100.000 euros, procedents del conveni signat amb el 
Govern de les Illes Balears. 
 
FINANÇAMENT A TRAVÉS DEL 0,7% DE LA UIB 
 
• Formación de formadores III. Capacitación y sensibilización a técnicos y 

profesionales que trabajan con menores en situación de riesgo social 
(Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico, 
FUNSALPRODESE, El Salvador) presentat per la senyora Fernanda Caro Blanco, 
professora del Departament de Filosofia i Treball Social: 11.500 euros.  

 
• Projecte de Cooperació a Etiòpia amb suport i formació dins el sector 

universitari educatiu especialitzat en pedagogia, serveis socials, psicologia i 
sociologia (Universitat de Wolo, Etiòpia) presentat per la doctora Maria Antònia 



Riera Jaume, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l'Educació: 11.000 euros       

 
• Mejora de las estrategias de control de insectos vectores de "enfermedades 

tropicales desatendidas" en la Amazonía peruana, mediante la investigación 
científica (Universitat Nacional Major de San Marcos, Perú) presentat pel doctor 
Miguel Ángel Miranda Chueca, professor del Departament de Biologia: 12.000 €. 

 
• Impuls a la producció de raïm de taula i vinificació com a mercat emergent en 

el Nord de Tailàndia (Universitat de Chiang Mai, Tailàndia) presentat pel doctor 
Manuel Miró Lladó, professor del Departament de Química: 8.300 euros. 

 
• Mujeres y empoderamiento en zonas costeras. Desarrollo local sostenible en los 

municipios de Guamá y Santiago de Cuba (Universitat d’Orient, Cuba) 
presentat per la doctora Maria Antònia Carbonero Gamundí, professora del            
Departament de Filosofia i Treball Social: 8.104 euros. 

 
El total dels ajuts atorgats és de 50.904,64 euros de la partida econòmica del 0,7% del 
pressupost de la Universitat de Illes Balears. 
 
En total són 11 projectes aprovats amb un finançament global de 150.904,64 euros i 46 
membres de la comunitat universitària implicats. 
 
Llatinoamèrica: 8 

Cuba (2) 
El Salvador (1) 
Paraguai (1) 
Equador (2) 
Perú (1) 
Bolívia (1) 

 
Àfrica: 2 

Etiòpia (1) 
Kenya (1) 

 
Asia: 1 

Tailàndia (1) 


