
CONTEXT:
Cajamarca és un referent a la zona andina per la conflictivitat respecte a l‘existència 
de contaminació causada per la mineria. Sorgeix la necessitat de realitzar avaluacions 
ambientals i fomentar el desenvolupament d‘eines funcionals que enforteixin les 
polítiques públiques de control ambiental i permetin participació de la població per 
a la protecció i conservació del medi ambient.

OBJECTIUS:
Construir un índex de qualitat ecològica que permeti valorar la contaminació am-
biental. Establir les bases per a la vigilància de l‘aigua com a eina de transformació 
de conflictes.

llOC:  Cajamarca, Perú

SOCIS lOCAlS: Grufides i Universidad Nacional de Cajamarca

PARTICIPANTS: Cristina Yacoub López, estudiant de doctorat de l‘ETSEIB, Núria Miralles Esteban,  
             PDI de l‘ETSEIB, Agustí Pérez Foguet, PDI de l‘ETSECCPB, i Violeta Quispe Coquil,  
             estudiant màster de l‘ETSECCPB

AJUT CCD: 1.600 euros i 1.500 euros per a recerca

ACTIVITATS: 
Desenvolupar la metodologia per a la realització d‘un índex de qualitat ecològica. 
Realització de successives campanyes de camp i anàlisi dels resultats obtinguts. 
Discussió dels resultats obtinguts en el treball de camp i vinculació amb estudis 
previs realitzats. 

RESUlTATS:
S‘ha proposat l‘índex pilot de qualitat ecològica desenvolupat per a la regió i s‘ha 
implementat una metodologia d‘avaluació de l‘impacte de la mineria a la regió.

CONTINUïTAT:
A continuació s‘ha de validar i contrastar la metodologia desenvolupada a la conca 
d‘estudi mitjançant ajustos en l‘índex, i analitzar la integració de l‘índex en les 
polítiques de gestió de l‘aigua a la regió.

VAlORACIÓ:
La valoració de la feina és molt positiva, tant a nivell de la investigació com per 
vincular i comprometre diferents institucions locals en el projecte, que han acabat 
liderant el treball de camp i part de la investigació. 

ÍNDEX ANDÍ PER A lA QUAlITAT DE RIUS AMB MINERIA

PERÚ:
IDH: 0,725

Superfície: 1.285.216 km²
Habitants: 30.165.000 hab.

Esperança de vida: 72,7 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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