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INTRODUCCIO

L'augment i la diversificacio de 1'activitat industrial, I'increment del transit
rodat, els sistemes d'incineracio i els equips de calefaccio, entre altres raons, han
donat hoc o han agreujat el problema de la contaminacio atmosfcrica en les grans
ciutats. Els pol•lucionants implicats son molts (monoxid de carboni, oxids de nitro-
gen i sofre, hidrocarburs, pols, etc.) pero, en conjunt, indueixen efectes patologics
en les persones exposades, tant per la inhalacio de dosis importants durant curts
periodes de temps, com per 1'exposici6 a dosis baixes durant periodes llargs. Els
casos d'intoxicacio col-lectiva, succeIts a diferents Hoes del mon, constitueixen tin
dels aspectes mes divulgats d'aquest problema i, alhora, han desvetllat I'inter: s per
concixer els efectes aguts de la contaminacio atmosfcrica pel que fa a la morbilitat
i la mortalitat.

F-s des d'aquest punt de vista que prenen especial interes els anomenats "epi-
sodis de contaminacio atmosfcrica", els quals signifiquen moments especialment
greus en una situacio habitual de contaminacio. Darrerament, Barcelona i d'altres
ciutats de 1'Estat espanyol, visqueren una situacio d'aquest tipus (sense que fins
ara s'hagi fet publica cap avaluacio dels efectes en la salut de la poblacio). Un
aspecte forca important en tals situacions es el resso ciutada que ]a questio pren:
l'estat d'opinio que es crea durant els "episodis". La informacio diaria publicada a
la premsa, junt amb l'actuacio de la resta de mitjans de difusio, es un dels ele-
ments decisius a l'hora de configurar i modular aquest estat d'opinio.

En la mesura que aquest treball suposa una analisi critica de la informacio
periodistica, volem deixar ben establert que, al nostre entendre, en moments com
el que ens ocupa, aquesta informacio no es tan sols responsabilitat dels professio-
nals de la premsa sino tambc, i potser sobretot, de l'Administracio (la sanitaria en
aquest cas) en funcio del seu paper de gestora dels interessos col•lectius dels ciuta-
dans. En altres paraules, aquesta comunicacio que presentem no ha d'csser entesa
com una argumentacio que pugui desqualificar alguns d'aquests professionals,
sino com un senyal d'alerta dirigit a les autoritats responsables de la informacio
sanitaria que arriba a la poblacio. Un senyal d'alarma amb un contingut ben clar:
o s'assumeix una tasca quotidiana d'informacio sanitario-ambiental, dirigida a tota
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la poblacio, i s'articula un polltica urgent de defensa del medi, o inevitablement
es repetiran els "episodic" de contaminacio i la informacio sobre ells sera analit-
zada i presentada amb el mateix estil i instruments que a continuacio revisem.

MATERIAL I METODES

Hem analitzat ]a informacio procedent de la premsa diaria que comenta tot
allo relacionat amb l'episodi de contaminacio patit a algunes de les grans ciutats
de l'Estat espanyol durant els mesos de novembre i desembre de 1979. Hem
utilitzat amb aquesta finalitat el resum de la premsa diaria elaborat per 1'Ajunta-
ment de Barcelona.

En la primera part d'aquest treball hem procedit a una analisi no sistematit-
zada dels principals elements que configuren aquest episodi, per tat de caracteritzar
com cs contemplat aquest des de la informacio als diaris i aproximar-nos aixi als
elements que basteixen 1'opini6 dels ciutadans. En la segona part hem buscat el
tipus d'informacio especificament sanitaria, sobretot pel que fa a la giicstio dels
efectes de la contaminacio atmosfcrica per a la salut, interessats per emmarcar
aquesta revisio en una perspective gencrica d'educacio/informacio sanitaria. L'a-
nalisi de contingut significa, segons Christine d'Unrung, 1'aplicaci6 d'un conjunt
de tccniques d'exploracio de documents utilitzats en cicncies humanes. En general
es tracta d'aillar del volum informatiu que hom estudia, diferents unitats d'infor-
macio que posteriorment agrupades en categories permeten de tractar les dades
quantitativament i qualitativament (A. Kientz). En resum, podriem definir aquest
metode com una tecnica d'investigacio util per la descripcio objectiva, sistematica
i quantitativa del contingut manifest de les comunicacions (F. Berelson).

L'I?I'ISODI DE CONTAMINACIO : APROXIMACIO CRITICA

Per co mcn4ar, val a dir que ]'augment de contaminacio atmosfi rica on aquesta
cpoca de fany (tardor-hivern) es un fenomen frequent. S'associa, entre altres cir-
cumstancies, a unes condicions climatologiques afavoridores de la formacio de
cupules contaminants i a la massiva posada en funcionament de les calefaccions
domcstiques. Aixl, 1'1 de desembre fou el dia amb Indexs de contaminacio atmos-
fcrica mes elevats a Barcelona de tot ]'any 1979. D'altra banda, la majoria d'cpisodis
contaminants citats on la literatura especialitzada ban tingut lloc on aquesta cpoca
de 1'any. No hi ha lloc, doncs, per a sorpreses i immediatismes en enfrontar-nos
amb una situacio reiteradament plantejada.

D'altra banda, el tema apareix a les pagines dels diaris (el dijous 29 nov. 79)
amb un cert retard, ja que des de sis dies abans (23 nov. 79) es detectaven nivells
preocupants de contaminacio a Barcelona ciutat i a algunes poblacions de les ro-
dalies. AixO to floc, alhora, en un context de preocupacio generalitzada pel terra,
ja que a Madrid (i tambe a d'altres ciutats com Bilbao i Huelva) es viu paral]ela-
ment una situacio greu que porta el Consistori a prendre mesures concretes el 20
de novembre del 79. En aquest mateix sentit conve citar un fet recollit a la prenisa
d'aquells dies: la firma per part de lEstat espanyol, el 15 de novembre del 79, de
l'Acord Internacional sobre Deteriorament Atmosfcric.
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Si acceptem que una de les funcions de 1'Administraci6 es la de garantir al
ciutada una informacio-formacio en matCria sanitario-ambiental, la revisio del trac-
tament que aquest episodi va tenir en la premsa es tambe una certa avaluacio del
grau de compliment d'aquesta funcio social per part de les autoritats pertinents.
Ara be, tambe els professionals de la informacio haurien de proveir-se d'un asses-
sorament estrictament qualificat en un tema tan transcendental com es la salut de
la poblacio.

En realitzar una analisi qualitativa de les noticies aparegudes en la premsa
diaria sobre aquest tema, durant el periode citat, ens han semblat molt suggerido-
res un conjunt de questions que hem agrupat en quatre grans temes.

I. El fetitxisme dels nivells de contaminacio

S'ha orientat tot el problema de solucionar 1'episodi com una batalla per man-
tenir els nivells de concentracio dels contaminants mes significatius (SO2, CO, par-
ticules) per rota dels limits maxims de tolerancia legalment establerts. Aquest en-
focament logic i lloable en una Administracio respectuosa de la legalitat, suposa
escamotejar al conjunt de la poblacio, i per tant no debatre democraticament, al-
gunes questions importants que ara plantegem:

• L'cxcessiu cmfasi en el contingut episodic de ]a situacio contribueix
a arnagar el caracter cronic, i per aixb molt mes greu, del deteriorament am-
biental (atmosferic en aquest cas) de la ciutat de Barcelona.'

• La legitima preocupacio per mantenir-se per sota dels nivells consi-
derate legalment com a perillosos, es necessaria pero no suficient des d'una
optica renovadora, i tambe cientifica. No n'hi ha prou d'acceptar els ni-
vells establerts sing que alhora cal explicitar la seva justa significacio tecnica
-tan influenciada per les positions ideologiques dels que fixen aquests ni-
vells-, els mecanismes d'adopcio, el rise assumit en acceptar un determi-
nat nivell de deteriorament, etc.

• El caracter crfptic dels parametres i dades emprats, a mes a mes de
ser utilitzat per a legitimar interpretacions fins i tot pintoresques de 1'evoluci6
de 1'episodi, a la practica nomes serveix per a allunyar el ciutada mitja de
qualsevol expectativa de comprensio rational i, en darrer terme, d'una in-
tervencio activa.

Aquesta autentica obsessio pels "nivells" a Fhora d'interpretar l'episodi, to
una cloenda inevitable: condicionar tota actuacio a mitja termini en el terreny
de la politica sanitario-ambiental a la sensibilitat de la xarxa de deteccio utilitzada.
I si una part de veritat to aquesta posicio, no es mcnys cert que alhora serveix

1. La idea de cronicitat preocupant en el camp de la contaminacio atmosferica ve ava-
lada per les dades relatives a situacions per sobre dell limits tolerables en els dos darrers
mesos de l'any 1979 recollits per ]a Xarxa de Vigilancia i Prevencib de la Contaminacio
Atmosferica (veure Boletin Epidemiologico Semanal, num . 1425, 16-22 de mare 1980).

Si be horn pot criticar I'eficacia i operativitat de la xarxa, s'aprecia un continu de si-
tuacions no admissibles al llarg dell dos mesos. En ultim termini, pensem que queda pen-
dent un redimensionament critic de la nocio d"'episodi" a Barcelona i la seva area.
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per a difuminar la responsabilitat concreta i quotidiana de les nostres autoritats sa-
nitiries que apareixen limitades per una questio en principi tan aliena a elles
corn es la tecnologia de la xarxa . Afegim- hi que d'aquesta manera es margina
el gran public d'un tema epidemiologicament tan significatiu corn el de les formes
de deteccio del rise per a la salut humana.

Pero, fins i tot acceptant la logica incontenible de les xifres mes o menys
intel-ligibles, mes o menys ben interpretades , es sorprenent que en cap moment
no es quantifiqui 1'aportaci6 de cada font contaminant (industria, vehicles , calefac-
cions domcsti(Jucs ...); I lavors , amb quires prioritats s'intervindrd?

II. L'A juntament davant de l'episodi

Les informacions analitzades donen una bona idea del protagonisme del, en
aqucll moment, nou Consistori. Aixo cs el que fa pensar I'allau de declaracions
de diferents responsables de l'Area de Sanitat, que horn troba en 1'esmentat recull
de noticics (declaracions fetes -cal suposar- a peticio dels periodistes). Aquesta
presencia en la premsa tal vegada serveixi per a crear una imatge d'eficicia i
capacitat d'intervencio, pero es una arma de doble tall en tant que no aclareix
el fet que en aquells moments (i encara avui) 1'epicentre de les possibilitats d'in-
tervencio esti situat en instincies administratives supramunicipals, molt especial-
ment en el Govern Civil.

En aquest sentit resulta paradoxal que hom parli de declarar ]a ciutat "zona
d'atmosfera contaminada" mentre clue no es controlen les infractions quotidianes
(moltes d'elles en el terreny especific de policia municipal) o s'arbitren propostes
xocants (com la de prohibir cremar Iliurement en platges i solars).

I quan es parla d'una eventual declaracio de zona contaminada, aixo es pre-
senta corn una solucio ripida a la critica situacio que viu la ciutat i, d'alguna
mancra, corn una institucionalitzacio legal de 1'episodi. Quasi mai no s'explicita
el seu caricter de mesura efectiva a mitji i llarg termini, i tan sols eficac si s'ar-
ticula amb un projecte global de reconversio del medi ambient (ordenances es-
pecifiques, inversions, prioritats, etc. en el sector atmosferic, i Iligam d'aquest
amb altres sectors critics: aigua, escombrarics, soroll...). Per si tot aixo fos
pot, el terra queda embolicat per un aparell verbal catastrofista: el terme legal
"zona d'atmosfera contaminada" es converteix en "zona d'emergencia", "zona
catastrofica", etc.

En aquest marc conceptualment desestructurat no sorprcn que en adoptar-
se, el dia 5 de desembre del 79, uncs mesures normatives, deixi de parlar-se to-
talment d'aquesta possible "declaracio" tan airejada fins llavors.

111. Altres Organisrnes davant de l'episodi

Juntament amb la hipertrofia verbal de 1'Ajuntament -o mes concretament
de 1'Area de Sanitat- hom constata silenci i confusio en relacio' amb 1'actitud
d'altres organismes de I'Administracio. Diem aixo perque el Govern Civil mante
un total mutisme fins que el 5 de desembre del 79 fa publiques una serie de me-
sures que despres comentarem; pel que fa al Centre Regional de Sanitat Am-
biental de Catalunya no ens consta cap mena d'actuacio.

Per ]a seva banda, I'Administracio Autonomica, mancada de competencies
prou implies, tan sols aporta un informe intern que la Conselleria de Sanitat
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presenta at Consell Executiu. Aquest es un document de tipus descriptiu el qual
conclou quo la Conselleria to competcncia per a intervenir, pero no es precisa ni
el com ni el quan d'aquesta intervenci6.2

Afegim-hi, a tot aixb, el silenci absolut d'algunes iniciatives com el flamant
Centre Permanent de Coordinacio i Control, creat arran d'una fuita de gasos
toxics at port de Barcelona i concebut corn un instrument d'actuacio rapida en
casos urgents.

IV. Lc's mesures adoptades 3

El tractament quc es dona en la premsa a tot aquest tema cs particularment
acritic, i sembla quo les mesures siguin mes aviat una justificacio per part del
conjunt de I'Administracio que no pas una intervencio correctora ajustada a les
dimensions de l'episodi. Aixi, ben poc es comenta la seva tardana aparicio el
5 de desembre quan la situacio de gravetat s'inicia el 23 de novembre, lapsus
aquest entretingut per una curiosa fe dels edits i tecnics ambientals perquc durant
el cap de setmana de I' l i 2 de desembre milloressin les condicions climatologi-
clues i per tant els nivells de contaminacio (inspirat apropament entre l'home
urba i el del camp pet que respecta a la dependencia dels vents i les pluges!).

No es valora tampoc el fet que ]a complexa, per no dir tortuosa, gcnesi
administrativa de les mesures -escassa i confusament reflectida als diaris- des-
dibuixa 1'assignaci6 de responsabilitats on 1'aplicaci6 i sobretot en el seguiment
dels efectes d'aquestes mesures, cosa que en cap moment no es contempla.4

Cal parlar de la mes que discutible eficacia (qui i amb quin criteri ha
valorat els focus ernissors?) i de la seva dubtosa aplicabilitat en no estar resolt
el terra de la policia ambientat. I encara resulta mes significatiu el fet que, fins
i tot donant-se cis suposits d'eficitcia i aplicabilitat, aquestes mesures estan con-
cebudes corn a simplement palliatives, dirigides a reduir la contaminacio a nivells
legalment tolerables sense quo es contempiin les dificultats de tota mena (eco-
nomiques, tccniques, administratives, etc.) existents per tat de donar solucions
estructurals at problema de la contaminacio.

2. Informe sobre l'Episodi de Contaminacio Atmosferica esdevingut a Barcelona del
26 al 30 de novembre. Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Assistencia Social
Barcelona, 1979.

3. Diversas medidas para combatir la contaminacion atmosferica, "La Vanguardia Es-
panola", pp. 1-2. Barcelona. 5 desembre 1979.

4. L'atencio dedicada per la mateixa premsa als efectes de les mesures i a 1'evoluci6
de la qualitat de 1'aire urba, despres de liar publicacio, es forga significativa. El Fons de
Documcntacio i Biblioteca de la Conselleria de Sanitat to recollides un total de 17 noticies
relatives a 1'episodi aparegudes entre el 6 i el 16 de desembre de 1979:

Dia 6 ... ... ... 4 noticies Dia 12 ... ... ... 1 noticies

Total 17 noticies

A partir (lei 16 cl terra desaparcix totalment de la premsa fins al 9 de gener , quan hom
torna a parlar de nivells de contaminacio preocupants.
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ASPECTES SANITARIS DE L'EPISODI

El "Resuni de la Premsa diaria" ja esmentat inclou 113 articles o noticies
referents a l'episodi de contaminacio que ens ocupa . D'aquestes 113 unitats d'in-
formacio , 98 pertanyen a diaris catalans i fan refercncia als efectes patologics
de la contaminacio atmosfcrica per als ciutadans de Barcelona o a d'altres as-
pcctes sanitaris . De les 98 unitats informatives , 29 (36 (7o) fan refercncia als
efectes patologics de la contaminacio . Alguns dels 29 articles o noticies esmen-
ten talc efectes de manera molt minsa o insignificant ; 19 ho destaquen en el
titol, subtitol o paragraf introductori amb caracters grafics mes evidents que els
de la resta de la noiticia ( un 20 % del total , doncs, fan refercncia explicita als
efectes en la salut de la contaminacio atmosfcrica).

1. Efectes dels quals es parla

En la taula 1 incloem els 19 titols significatius del tractament a la premsa
dels efectes patologics per a la salut dell ciutadans de Barcelona aquells dies. En
12 dells (63,5 %) es fa refercncia a malalties respiratories. En 2 casos a malal-
ties cardiovasculars (10,5 %). En 2 casos mes (un altre 10,5 0o) es parla d'in-
feccions per fongs, i en altres 2 (10,5 %) es contempla la possibilitat de mort corn
a consequeneia d'aquests efectes. En la "lletra menuda" d'aquests 19 articles o
noticies es fa mencio tambe d'altres efectes perjudicials corn: conjuntivitis, rino-
faringitis, retard en el creixement, alteracions ossies, i cancer broncopulmonar.

Una questi6 tan dificil corn la de traduir en llenguatge assequible una infor-
macio que conte problemes tan diversos corn la terminologia medica, les rela-
cions multicausals, les evidcncies epidemiologiques dels efectes de la contamina-
cio, la rclacio dosis-efecte o l'interval exposicio-aparicio dels efectes, es abor-
dada per la via rapida de l'enumeracio de malalties o la transcripcio de cites
d'altres articles, Ilibres o declaracions. Aixo dona lloc a explicacions incorrectes,
altres incomprensibles i sovint mes confusionistes que altra cosa.°

Els diferents grups de malalties son tractats d'una manera indiscriminada i,
aixi, entre les respiratories es barregen malalties corn ara la bronquitis cronica
o 1'asma bronquial amb altres corn les pneumonies o les traqueobronquitis. En
parlar de cardiovasculars ningd no fa difercncia entre la patologia cerebral-vascu-
lar o les coronariopaties.

En molts casos ni tan sols s'estableix la difercncia entre els efectes pro-
duits per exposicio continuada durant molts anys a certs nivells de contaminacio
i aquells altres imputables a un augment brusc d'aquests nivells.

5. No hem inclos aqui diverses noticies aparegudes el 2 de desembre a alguns diaris
de Madrid, segons els quals mes de 700 persones haurien vist accelerada la seva mort per
causa de la contaminacio atmosfcrica. Vegeu "El Pais" de diumenge 2 de desembre de 1979.

6. Transcrivim dos exemples del que diem, apareguts en la premsa els dies 21 i 29
de novembre de 1979: "A grandes dosis, en casos agudos, provoca la muerte afectando
primero a los organismos mas debiles, ninos, ancianos y enfermos". "La polucion ambiental
afecta directamente al sistema nervioso a traves del arbol respiratorio y lo situa en un con-
tinuo estress".
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El tema es greu per tal corn planteja la manca d'assessorament oportu i
competent als professionals de la informacio que es veuen obligats a abordar
aquestes questions de vegades sense un coneixement previ. Val a dir, pero, quo
tots aquests temes han estat tractats extensament i aclaridorament en certa li-
teratura adrecada at public no sanitari.7, s, 0 En relacio amb tot aixo, se'ns
aparcix urgent el reconeixement de competencies de les diferents instancies de
l'Administraci6 pel que fa a la informaci6 sanitaria quo apareix en cis mitjans
de difusio. Igualment, les institutions corporatives dels metges s'haurien de plan-
tejar la questio de 1'existencia de blocs d'informacio que interessen especialment
a tota la poblacio i, no obstant aixo, resten "xifrats en clau" gracies precisament
at llenguatge medic.

11. Les fonts dinformacio

Resulta important, pel quo fa al clima d'angoixa creat , que qualsevol ciutada
quo visquc aquells dies a Barcelona pogue comprovar el terra de les fonts d'in-
formaci6 . Aix6 es encara mes evident si hom pensa que les noticies parlaven
d"`augment d'urgencies respiratories ", " perill de mort per a malalts respiratoris
i cardiacs", etc. Sembla que una informacio d'aquest tipus s'hauria d'acompanyar
de les fonts d'informacio emprades.

Hem mesurat aquest parametre , i hem trobat que de 29 noticies que referei-
xen efectes patologics , 15 no citen cap mena de font d'informaci6 , 6 citen la De-
legaci6 de Sanitat de FAjuntament , 5 citen l'informe ja esmentat do la Conselleria
de Sanitat de la Generalitat (2), i 3 citen "persones consultades".

Menci6 especial mercix aquest informe de la Conselleria de Sanitat i Segu-
retat Social de la Generalitat, ja quo els annexos quo contc referits a urgencies
ateses per la Creu Blanca i I'Insalud durant aquells dies bastcixen molts dels
continguts d'aquestes noticies. Les dades quo ofercixen tenon una problematica
fiabilitat pel quo fa a les conditions de recollida, a 1'estandarditzaci6 de diagnos-
tics, etc ., dificultats que tot seguit son obviades per les informations . Aixi. lle-
gim: "No hay constancia de que estos dias haya muerto nadie por contami-
naci6n".10

III. Quantificaci6 dels efectes

Pensar que en les actuals condicions d'informacio sanitaria i vigilancia epi-
demiologica es pogues quantificar cis efectes atribulbles a la contaminaci6 at-
mosferica es pensar molt . No obstant aixo , ] a majoria d'informadors es mostren
molt preocupats per aquesta quantificacio . Podriem dir que resulta una preocupa-

7. Chovin, P.; Roussel, A.: La Polucion Atmosferica, Col. %Que se?", num. 3. Oikos-
Tau Ed. Barcelona. 1970.

8. Saiegh, R.: Que es el medio ambiente y la contamination. La Gaya Ciencia Ed.
num. 14. Barcelon a. 1977.

9. Mc Dermott Walsh: "Contaminaci6n del aire y Salud Publica". Scientific Ame-
rican, octubre 1961. Aparegut a El hombre y la Ecosfera. Ed. Blume. Madrid. 1975.

10. En l'episodi de Londres de desembre de 1952, bona part de 1'exces de defuncions

fou registrat durant la setmana seguent a I'episodi. Royal College of Physicians of London.
1970, citat en Riesgos del Ambiente Humano pares la Salud. OMS. Publication cientifica
num. 329 OPS. 1976.
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cio primaria: hi ha efectes o no?, i, quants efectes es produeixen? Les matisacions
que l'informe mateix de la Conselleria fa respecte a la fiabilitat d'aquestes quan-
tificacions, no son recollides en la majoria de noticies i per tant s'obre la porta
a tot un caos de valoracions; transcrivim-ne uns quants exemples: "Los Hos-
pitales de Barcelona no hail registrado inerementos en el numero de personas
ingresadas con problemas respiratorios a causa de la contaminacion", "se in-
formo que entidades asistenciales privadas habian experimentado entre los dias
26 y 29 de noviembre un notable aumento de sus servicios de urgencia para casos
respiratorios y cardiacos", "...Las cifras no son alarmantes para una ciudad
corno Barcelona, anadiendo que los datos tienen un valor significativo, pero no
demostrativo puesto que no tienen en cuenta los procesos epidemiologicos ni me-
teorologicos existentes estos dias".

IV. Recomanacions higieniques

En bona logica les recomanacions higieniques haurien d'esser una cloenda
obligada i esperada pels ciutadans de tot el tractament informatiu del terra. Des
de 1'optica del ciutada contaminat es normal preguntar-se: al capdavall, que
puc fer?

Com tan sovint succeeix la resposta mes esperada es la mes complexa i
dificil. En primer Iloc, qui assumeix la responsabilitat de recomanar normes hi-
gieniques a la poblacio? Aquest algu no s'identifica en les noticies que hem ana-
litzat. Ara be, el que horn hi troba en certs casos son certes recomanacions; en
algun d'ells fins i tot es classifiquen els individus en grups de rise.

Dels 29 articles que en primer terme o secundariament es refereixen als as-
pectes sanitaris, 7 (24,1 %) assenyalen quines son les persones amb mes rise
d'empitjorar o emmalaltir per causa de la contaminacio; 6 parlen de nens, veils,
cardiopates i pneumopates, i 1 d'aquells que treballen en els Hoes mes conta-
minats.

D'altra banda, 4 dels 29 (13,7 %) fan refercncia a les mesures higieniques
que aquestes persones haurien de fer seves: en dos articles es recomana el des-
placament a zones geografiques amb menys contaminacio, en un es recomana
(a 1'engr6s) reduir 1'6s de la calefaccio i el transport privat, no fumar ni obrir
les finestres en les zones contaminades, i el darrer recomana als malalts respi-
ratoris la practica d'una neteja bronquial amb oxigenoterapia.11

Vs evident que tot plegat no constitueix un enfocament sistematic ni res-
ponsable de la giiestio. No es pot anar fent recomanacions sense tenir identificada
la poblacio de rise real, i tenir preparada la implantacio de mesures comprensibles,
acceptables i assequibles pers als afectats. I aixo suposa una intervencio preven-
tiva i assistencial no gens menyspreable.

Finalment nomes un consol podria quedar-nos, el pitjor: que la majoria dels
ciutadans Ilegissin poc i es preocupessin menys del que diuen els diaris.

11. Vegeu "Tele-Expres" 1 de desembre de 1979: "El medico recomienda a los car-
diopatas y neumopatas que salgan de la ciudad durante estos periodos de alta contaminacion
y a los ultimos que practiquen una limpieza bronquial con oxigenoterapia".
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CONCLUSIONS

1) S'ha emfatitzat excessivament el caracter episodic de ]a contaminacio
atmosferica a Barcelona, desdibuixant el caracter cronic i creixent del deteriora-
ment ambiental.

2) La mecanica administrativa per l'adopcio de mesures s'ha traduIt des
de la informacio a la premsa diaria molt complicada, frenada per una gran incrcia,
i focalitzada cap a la iniciativa del Govern Civil.

3) S'ha posat en relleu la manca d'opcions a mitja termini en politica am-
biental, tant per part de les autoritats municipals com supramunicipals; dit d'una
altra manera, no s'ha explicitat davant l'opinio publica la real indcfensio davant
de situacions com la que aqui analitzem.

4) Una gbestio tan important com la de divulgar els efectes de la contami-
naci6 atmosferica per a les persones, s'ha fet de manera puntual, desordenada,
sovint incomprensible per al no professional i sense constancia en la majoria dels ca-
sos de les fonts d'informacio.

5) S'ha caigut repetidament en I'intent de quantificar aquests efectes durant
els mateixos dies de 1'episodi, i les dades circulants han servit tant per a negar com
per a amplificar la gravetat de la situacio.

6) Ha faltat totalment un plantejament higienico-pal-liatiu dirigit a les per-
sones de mes rise, que inevitablement havia d'haver estat assumit per I'Adminis-
tracio i la xarxa sanitario-assistencial, cosa ben poc factible en la nostra situacio.
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