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A FONS

Qualitat ambiental de les platges de Sitges
durant la temporada de bany

Utilitzant diversos indicadors ambientals com
l'evolució de la línia de costa, els indicadors
vegetals, la qualitat de la sorra i l'aigua i els residus
presents a la platja, investigadors de la UAB han
estudiat l'estat i evolució d'un important atractiu per
visitants nacionals e internacionals, les platges de
Sitges, que reben una pressió humana cada vegada
més elevada.
[+]
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La bioremediació pot ajudar en la
descontaminació d'aqüifers i sòls (Premi
Aposta UAB 2011)

Caracteritzar els microorganismes que intervenen en
la bioremediació per la neteja de la contaminació per
compostos halogenats d'aqüífers i sòls de tota
Europa ha estat el objectiu del treball "Estudi de
processos de dihaloeliminació en sediments marins i
d'aigua dolça per a la seva aplicació en
bioremediació" de Ernest Marco, guardonat amb un
Premi Aposta 2011.
[+]

ENTREVISTES

Sixto Malato, expert en tecnologies per
descontaminar aigua amb energia solar

"La implantació d'aquestes tecnologies ha de venir
de la mà del desenvolupament d'estratègies de
gestió de l'aigua a mig i llarg termini"
[+]

A FONS

Què cal fer amb el residu orgànic generat a
diari?

Investigadors de la UAB han estudiat quin és el
tractament dels residus orgànics generats
diàriament què menys gasos allibera a l'atmòsfera,
què menys lixiviats genera i què menys energia
consumeix. A més de l'impacte ambiental, aquesta
recerca vol establir quin tractament proporciona un
compost de més qualitat.
[+]

11/2006 - Nou mètode per avaluar la importància social de les plantes

El valor econòmic d'una planta no té perquè ser el mateix que el seu valor
cultural. Es més, poden ser força diferents. Un grup d'investigadors ha establert
un nou mètode que permet mesurar aquesta rellevància des de tres vessants:
cultural, pràctica i econòmica i l'ha aplicat en un estudi realitzat a un grup
indígena de l'Amazònia boliviana.

Referències

Article: "Cultural, practical, and economic value of wild plants: A quantitative study in the
Bolivian Amazon".Reyes-García V, T Huanca, V Vadez, WR Leonard, D Wilkie. Economic
Botany 60 (1):62-74. 2006.

Diversos investigadors han desenvolupat índexos que permeten avaluar la importància de
les diferents espècies de plantes per a les societats humanes. A partir de mètodes
utilitzats anteriorment en investigacions d'etnobotànica i antropologia, hem elaborat un
nou mètode que permet mesurar la importància de les espècies de plantes silvestres en
tres dimensions: la cultural, la pràctica, i la econòmica.

El valor cultural el calculem en funció dels usos potencials d'una determinada planta i del
percentatge de persones entrevistades que la coneixen. El valor pràctic d'una espècie el
calculem a partir del nombre d'usos observats i del total de vegades que l'espècie va ser
realment utilitzada. Finalment, el càlcul del valor econòmic es fa multiplicant el nombre
de vegades que es va utilitzar la planta pel seu preu estimat.

Vam calcular el valors cultural, pràctic, i econòmic de 114 plantes silvestres per als
Tsimane, una societat de caçadors - recol·lectors indígenes de l'Amazònia Boliviana. Per
elaborar l'índex cultural vam entrevistar 48 persones, i per elaborar els índexos pràctic i
econòmic vam realitzar observacions setmanals amb 174 adults durant 18 mesos.

Els resultats mostren que el valor econòmic d'una espècie silvestre està altament
correlacionat amb el seu valor pràctic. Contràriament, el valor cultural d'una espècie
silvestre està molt poc correlacionat amb el seu valor pràctic i el seu valor econòmic:
algunes espècies molt poc utilitzades diàriament són molt citades a les entrevistes,
mentre que d'altres utilitzades molt freqüentment són molt poc esmentades. Per tant, els
índexos d'importància cultural, pràctica, i econòmica tenen dimensions diferents a l'hora
de valorar la importància de les plantes per a les societats humanes. La combinació
d'aquests tres índexos ofereix una avaluació més complerta de la importància de plantes
que no pas l'ús exclusiu de només un índex.
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