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Taller de Relatro! Diálogo y arte comunitario
Sol·licitant: María Heras López
Estudis: Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals
Localització: Cherán, Estat de Michoacán, Mèxic
Import concedit: 924,98€
Descripció: Desenvolupament d’un taller de teatre comunitari i de relat a la comunitat de
Cherán, en el marc d’una intervenció més àmplia, amb la intenció de facilitar espais públics
de reflexió crítica i de participació entorn a la gestió comunitària dels boscos. La intervenció
s’enfoca a partir d’eines artístiques participatives –la fotografia lírica, el teatre comunitari i el
relat–, que fomentin vincles emocionals, diàlegs creatius i relacions d’empatia en aquests
espais de participació comunitària.
Monitoreig participatiu a la Amazònia, una eina col•lectiva per la vigilància ambiental
de contaminació petroliera al Perú
Sol·licitant: Raúl Yusta Garcia
Estudis: Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social
Localització: conca del riu Pastaza, província de Loreto, Perú
Import concedit: 1.300€
Descripció: El projecte pretén millorar la vigilància ambiental a l’Amazònia Peruana
mitjançant la creació d’una xarxa participativa de monitoreig. En una àrea afectada per la
indústria petroliera, es busca capacitar a representants de les comunitats indígenes locals
per realitzar analítiques de metalls pesants a aigua i sediments. Es farà ús d’una nova
tecnologia d’anàlisis -els biomarcadors- que permetrà recopilar informació ambiental sense
necessitat de especialistes de suport o laboratori. El projecte també millorarà el
coneixement històric de la contaminació de la regió amb un estudi estadístic dels resultats
d’anàlisis que les institucions públiques i privades han dut a terme les últimes tres dècades.
Identificació de variables que influeixen en la mortalitat i abandonament del
tractament de pacients VIH+ que acudeixen a l’Hospital Carmelo de Chokwe –
Moçambic. Desenvolupament d’estratègies per a la millora d’aquestes variables
Sol·licitant: Boris Revollo – Barriga
Estudis: Doctorat en Medicina
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Localització: Chokwe, província de Gaza, Moçambic
Import concedit: 1.050€
Descripció: Càlcul de la incidència anual i global de la mortalitat, taxa d’abandonament del
Tractament Antirretroviral (TARV) en una població infectada per VIH amb tractament i
controls coberts per l’Hospital Carmelo de Chokwe, identificació de les variables
associades. Desenvolupament d’estratègies adaptades al context econòmic, geogràfic i
cultural de la zona per a influenciar en aquestes variables, amb l’objectiu principal de
disminuir la mortalitat i millorar els estàndards d’atenció mèdica d’aquesta població.
Escolaritzant un poble rural Sherpa a Solokhumbu, Nepal. Una aproximació
etnogràfica a la negociació entre models educatius, globalització, desenvolupament i
cooperació
Sol·licitant: David Curto Teixidó
Estudis: Màster en Antropologia: Recerca avançada i intervenció social
Localització: Goli V.D.C, Solukhumbu District, Nepal
Import concedit: 1.012€
Descripció: Aquest projecte té com a objectiu descriure i explicar els processos
d’escolarització en un poblat rural Sherpa de l’Himàlaia nepalesa analitzant la influència de
la globalització, promoció de models eductius, perspectives del desenvolupament i les
conseqüències de la cooperació internacional en la creació, reproducció i/o modificació de
les desigualtats socials. El projecte s'aplicarà amb l'estudi de cas Goli Gumba al llarg de
dues etapes, a partir d'observació participant, entrevistes i estadístiques.
Estudi retrospectiu de l’efectivitat en la implantació i remodelació del servei de
farmàcia de l’Hospital General rural de Gambo, Etiòpia
Sol·licitant: Anabel de Vega Rubio
Estudis: Màster en Salut Internacional i Cooperació
Localització: Hospital General Rural de Gambo, Etiòpia
Import concedit: 548,93€
Descripció: Es tracta d’un projecte de cooperació per al desenvolupament dins de l’àmbit
farmacèutic. Amb l’objectiu d’avaluar la implantació i remodelació del servei de farmàcia
hospitalària de l’Hospital de Gambo. El present projecte s’engloba dins de les activitats
desenvolupades des de l’any 2007 per l’ONGD la Fundación El Alto. En aquest cas no es
tracta d’un projecte pràctic - assistencial, sinó d’elaborar un estudi d’investigació, per tal de
fer un balanç global dels 7 anys del projecte principal des d’un caire científic.
Formación continuada en enfermería al personal sanitario y realización y puesta en
marcha del programa de educación para la salud en la unidad de lepra del Hospital
General Rural de Gambo, Etiopía
Sol·licitant: Carolina Maestro Watson
Estudis: Màster en Salut Internacional i Cooperació
Localització: Hospital General Rural de Gambo, Etiòpia
Import concedit: 551,99€
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Descripció: Formar al equipo sanitario de la sala de lepra del Hospital de Gambo en
procedimientos y técnicas de enfermería y lepra con el objetivo de mejorar la atención del
servicio. Además realizar y poner en marcha un programa de educación para la salud
enfocado en fomentar el auto-cuidado de los pacientes ingresados en lepra con el objetivo
de prevenir lesiones y limitaciones funcionales. Realizar un ensayo clínico piloto, estudio
comparativo (el trabajo de fin de máster se centrará en este estudio): comparar la evolución
del tamaño de las úlceras plantares con el uso tópico de la crema de Aloe Vera al 20%
frente a la aplicación de povidona yodada y gluconato de clorhexidina en pacientes con
lepra.

