ACTA DE RESOLUCIÓ DE LA I CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE SUPORT A
LA RECERCA DURANT EL CURS ACADÈMIC 2010-2011

La comissió de seguiment, integrada per la senyora Raquel Herranz, la senyora Begoña Morey
i la senyora Berta Artigas, en representació de la Universitat de les Illes Balears, i per el
senyor Josep Ramon Balanzat, la senyora Aina Gilabert i la senyora Sonia de Wulf, en
representació de la Direcció General de Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, després de revisar i valorar la proposta de resolució del comitè
avaluador de les sol·licituds presentades, d’acord amb la convocatòria de data 12 de novembre
de 2010 per a la concessió de beques de suport a la recerca aplicada a l’àmbit de la cooperació
al desenvolupament i desenvolupament humà sostenible a personal docent o investigador o
alumnat de postgrau de la UIB el curs acadèmic 2010-2011, acorda, seguint les bases de la
convocatòria, atorgar cinc beques a les persones següents:
1. Sra. Vanesa Vazquez Laba amb el projecte d’investigació aplicada “Mujeres
subalternas inmigrantes en Mallorca. Aspectos de la violencia de género/raza/clase
y nueva ciudadanía intercultural (Espanya)”.
2. Sra. Romina Perazzolo amb el projecte de fi de màster “Los límites de la
Globalización. Continuidades en la zona de Vulnerabilidad Social. El caso de las
mujeres latinoamericanas en Mallorca (Argentina-Bolivia-Colombia-EquadorEspanya-Perú)”.
3. Laura Molano Villar amb el treball de fi de màster “La insostenibilitat de la
desigualtat social. Agenda 21: Anàlisis de bones pràctiques contra l’exclusió social
(Espanya)”.
4. Perla N. Chavez Dulanto amb el projecte d’investigació “Estudio del uso de
contaminantes orgánicos persistentes (COPs) y su relación con la aparición de
neoplasias en la población de los valles de los ríos Chillón y Chancay (Perú)”.
5. Cristian Ruiz Altaba amb el projecte d’investigació “Avaluació del potencial
ecoturístic per al desenvolupament sostenible, la conservació del patrimoni natural
i cultural i la defensa dels drets humans a les selves de muntanya de Kerala
(Índia)”.

La dotació econòmica de cada beca és de 2.000 euros. L’import de la beca serà abonat a les
persones seleccionades en un sol termini del 100% un cop hagin manifestat de manera
expressa, i per escrit, la seva acceptació i hagin aportat la documentació corresponent.
1

I com a prova de conformitat, signen aquesta acta.
Palma, 25 de febrer de 2011

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració

Raquel Herranz

Josep Ramon Balanzat

Begoña Morey

Aina Gilabert

Berta Artigas

Sonia de Wulf
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