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INTRODUCCIO

La contaminacio de les platges balnearies i els rises epidemiologics que pot
suposar, han estat tractats des de fa temps i sempre han estat motiu de contro-
v^rsia.

Tots els actors estan d'acord en la inutilitat, tant de les determinacions pun-
tuals com d'una extrema sensibilitat o especificitat de les tecniques d'aillament,
atcs que la presa de mostres sempre sera dificuitosa i la seva representativitat
sera gairebc nul-la. Per aixo, nomes podra tenir-se en compte el conjunt d'una
seric de resultats que, pel seu nombre i per la frequencia de la seva realitzacio,
ens donaran una idea de 1'estat sanitari d'un sector de platja determinat i de 1'evo-
1uci6 que podra tenir en el decurs del temps.

Des d'un punt de vista sanitari es evident que cal quantificar la contamina-
cio d'origen fecal a que esta sotmesa 1'aigua balnearia, i sobretot concixer el re-
sultat de les mesures correctores que s'hi puguin introduir. Sense entrar en la
discussio del rise que suposa el fet de banyar-se en una aigua mes o menys conta-
minada, es evident que a mes contaminacio, mes elevat sera el rise de contraure
alguna afeccio de transmissio hidrica.

El 1958 s'iniciaren, al Laboratori Municipal, els estudis de l'aigua de mar
litoral del terme de Barcelona, per tal de conei.xer la influencia dels abocaments
d'aigUes residuals i la seva difusio al llarg de la costa. Durant quatre anys es feren
determinacions de tot tipus que varen permetre establir un pla de sanejament per
a iota l'area costanera de la Ciutat. Realitzat aquest pla en bona part, es repren-
gueren el 1978 les determinacions bacteriologiques que permetran establir una
comparanca entre els dos periodes, les conclusions de la qual serviran, evident-
ment, per a avaluar els resultats de 1'esmentat pla.

Seguint el costum i les normes internacionals de la bacteriologia sanitaria,
s'ha pres com a index la quantitat de "coliformes fecals", germens "test" de con-
taminacio, la deteccio dels quals es alhora senzilla i de suficient especificitat, puix
que son els imics que tenen una significacio sanitaria reconeguda, en especial
pel tipus d'aigua objecte d'aquest treball.
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MATERIAL I METODES

S'han establert sis punts de presa de mostra situats en la zona NE de la Ciu-
tat, on hi ha les t niques platges d'us balneari.

No. 1. "Marbella", Poblenou davant c/. Jonquera.
No. 2. Platja davant banys "San Sebastian".
No. 3. Platja davant banys "Orientales".
No. 4. Platja davant Hospital Ntra. Sra. del Mar.
No. 5. Platja a 60 m. de 1'emissari "Bogatell".
No. 6. Platja a 150 m. de 1'emissari "Riera d'Horta".

En principi, als punts 1, 5 i 6 s'ha pres una mostra setmanal i als 2, 3 i 4,
dues cada setmana.

Els periodes estudiats son:

Pels punts 2, 3 i 4, del juliol a l'octubre de 1978,
del maig al desembre de 1979 i
del gener al setembre de 1980.

Pcls punts 1, 5 i 6, del juliol a l'octubre de 1978,
del maig at novembre de 1979 i
del juny al setembre de 1980.

En total s'han analitzat 496 mostres i, d'aquest mateix sector, els anys 58-
62, se n'analitzaren 237.

FIG. 1. - Nombre de mostres analitzades.

PUNTS 1978 1979 1980 TOTAL

1 11 17 13 41
2 23 47 48 118
3 23 46 52 121
4 27 48 51 126
5 16 16 13 45
6 16 16 13 45

TOTAL 116 190 190 496

Sempre que ha estat possible les mostres s'han pres segons les normes ha-
bitua;s a 50 cm de profunditat, en el lloc de platja on el fons esta a I m de la
superficie.
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En flascons esterils es porten immediatament al laboratori per a realitzar
les analisis corresponents.

De cada una de les mostres es procedeix a l'obtencio d'una serie de dilu-
cions decimals creixents en aigua destillada esteril, de les quals s'inocula I ml de
cada una en tubs de brou lauril-lactosa amb campana de fermentacio, per a la
colimetria; en tubs de brou de Rothe per a l'estreptometria i en plaques d'agar
nutritiu per a comptar les colonies aerobies.

Fins al febrer de 1980 se sembrava unicament un tub de brou de cada di-
lucio (sistema simplificat), per tal de poder comparar els resultats amb les deter-
minacions fetes els anys 58-62, i des d'aquella data, seguint els "Recommended
Procedures" de la "APHA", fem servir el metode NMP en series de tres tubs
de brou per a cada dilucio.

Les plaques s'incuben a 37 °C, durant 24 hores i cis tubs durant 48.
Segons els tubs fermentats, s'estableix la maxima dilucio en que es pot

detectar la presencia de coliformes, que correspon, logicament, a la concentracio
en que es troben en 1'aigua problema; son els anomenats "coliformes totals". Pel
metode simplificat hem adoptat com a index el numcro 3, i pel del NMP, hem
emprat les taules estadistiques corresponents. Naturalment, les Jades d'aquest
segon periode son mes ajustades, pero tambc una mica mes baixes que les cor-
responents al metode simplificat.

De 1'6ltim tub fermentat en el primer sistema i de les tres darreres series
que presenten gas en factual, se sembren plaques de medi de Levine, per tal
d'identificar els diversos tipus de colonies corresponents als coliformes i, de les
sospitoses de ser E. coli, es fa la prova IMVIC per a llur classifieaeio. Amb
aqucstes dades es corregeix el NMP de coliformes totals convertint-lo en el de
"coliformes fecals".

El mateix es fa amb els tubs de Rothe positius, que s'inoculen a tubs de
medi de Litsky, per a confirmar la presencia d'enterococs.

Dels tres parametres determinats: nombre de germens aerobis per ml;
NMP/100 ml de coliformes fecals i NMP/100 ml d'enterococs, nomes hem fet
servir, per at nostre estudi, el segon; els altres dos ban ajudat a la confirmacio de
les Jades extremes o d'interpretacio dubtosa.

Com sigui que les dades obtingudes en els treballs de fa vint anys i les dels
anys actuals no son suficientment homogenies per a establir relacions que puguin
tenir una absoluta fiabilitat i, ates que els diversos mctodes d'estudi de la con-
taminacio marina que coneixem tampoc no permeten una aplicacio raonable al
nostre cas, hem optat per treballar amb els exponents de la base 10 que indiquen
la concentracio dell coliformes, deixant de banda les unitats que poden multi-
plicar-la. Amb ells hem establert les mitjanes geometriques i els percentatges ne-
cessaris per a l'avaluacio dels resultats.

Per a la comparanca amb el periode 58-62, hem integrat les 496 lades dels
sis punts, puix que estan tots ells afectats per uns mateixos abocaments i amb uns
condicionaments similars i, per als tres anys del periode actual ho hem fet any per
any i punt per punt, per tal de coneixer-ne 1'evoluci6. D'altra banda, hem cal-
culat la mitjana anual de mostres que, segons les recomanacions de I'OMS, poden
considerar-se com a acceptables per al bany.
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RESULTATS

En el quadre de la figura 2 hem resumit el nombre de mostres que, a cada
punt i any per any, tenen el mateix exponent indicador de la concentracio decimal
de coliformes fecals.

Fin. 2. - Nombre de mostres de cada exponent.

PUNTS

'\
xP.

0 1 2 3 4 5 6 7
ANYS

1978 3 5 2

1 1979 2 7 6 2
1980 1 3 6 2 1

1978 3 5 7 7
2 1979 6 6 10 15 10

1980 2 4 11 18 11 2

1978 1 3 4 4 8 3
3 1979 5 1 4 8 11 14 3

1980 2 15 15 14 5 1

1978 1 1 6 7 7 5
4 1979 3 7 15 11 8 4

1980 3 16 15 13 4

1978 1 2 5 6 2
5 1979 1 1 4 2 3 5

1980 2 2 5 3 1

1978 2 1 6 6
6 1979 1 1 6 5 3

1980 1 2 4 5 I

D'aquestes dades hem obtingut les mitjanes geomctriques dels exponents
punt per punt i any per any, i tambe la mitjana aritmetica de les anteriors, any
per any. En la part inferior figura ]a mitjana de les 237 dades corresponents als
anys 58-62 de tots els punts situats en el mateix sector de platja que hem estu-
diat ara.
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FIG. 3. - Mitjanes dels exponents.

.,PUNTS

1 2 5 4 5 6 TOTALANYS

1978 4 , 09 3,91 4 , 00 4,19 5,38 3,88 4,24

1979 3,47 3,23 3,59 3 , 48 4,19 3 , 44 3,57

1980 2,92 2,79 3,15 2,98 3,00 3,23 3,01

1958-62 5,32

INTERPRETACIO I DISCUSSIO

Sense entrar en la discussio del significat higienico-sanitari de la contami-
nacio de l'aigua de mar, ni de les consideracions de tipus epidemiologic que s'hi
poden fer, ens limitarem a interpretar el significat de les xifres exposades i a
treure'n algunes conclusions:

a) Una primera constatacio es que en tots els punts, la concentracio mit-
jana de coliformes en l'any 1980 es una xifra digita seguida de tres
zeros, o sigui que pot variar des de 1.000 fins a 9.000 coliformes fecals
per 100 ml.

b) Una segona sera la disminucio que s'observa en tots els punts en
aquests tres anys, que es d'una unitat exponencial en els 4 primers, de
dues en el 5c. i de mitja en el num. 6. Recordem que aquest es el que
es troba mes a prop del Besos.

c) Si comparem les dades corresponents a tota la zona estudiada, veurem
clarament la disminucio any per any, i si les comparem amb la mitjana
dels anys 58-62, la disminucio es encara mes notable, sobretot si pen-
sem en cl creixement qh, ha sofert la ciutat en aquests vint anys i en
1'augment de contaminacio que logicament s'hauria produ'it.

d) La disminucio observada s'ha d'imputar, sons dubtc, a les actuacions
municipals realitzades en aquests anys, que son basicament tres: el
collector transversal que ha eliminat els abocaments de les clavegucres
en la zona balnearia; la planta del Bogatell, que depura totes les aigiies
residuals d'aquell sector ciutada i de la Barcelona vella, i el nou gran
collector de la Riera d'Horta, que conducix les residuals de mitja ciutat
a la planta depuradora del Besos, inaugurada la tardor del 1979.

e) Ara cal fer tambe una avaluacio de la qualitat balncaria de les platges
del terme municipal. Si 1'exponent que correspon a la concentracio limit
acceptada per la C.E.E. es el 3 i busquem el pcrcentatge de mostres
que, sobre el total de cada any, no sobrepassen aquest exponent, veu-
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rem tambe com ha augmentat notablement la bondat de la nostra platja,
sobretot si ho comparem amb la de fa vint anys, en quc la celebre
taca s'cstenia des del Besos fins a I'Escullera.

FIG. 4. - Percentatges de mostres acceptables per al bany.

ANYS

N. MOSTRES

ACCEPTABLES

N. TOTAL

MOSTRES coo

1978 31 116 26,72

1979 88 190 46,32

1980 127 190 66,84

1958-62 31 237 13,08

Evidentment, tot aixo que hem afirmat recolzant-nos sobre les dades ana-
litiques, pot comprovar-se facilment donant un cop dull a la platja de la Bar-
celoneta des del Passeig Maritim. L'afluencia de banyistes d'aquest estiu ho con-
firma a bastament.
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