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a) La massificacio com a forma do contaminacio.

b) Necessitat de manifestar-se sobre la problematica de la contaminacio

a la Mediterrania, com a pals que som d'aquesta area.

ANTONI BAY ON I RUEDA

Ciutat Sanitaria aLa Fen. Valencia

En un treball publicat sobre la incidencia del melanoma maligne a l'Estat
d'lsrael es va veure que, dintre de 1'alt rise que en principi semblava representar
un grup histuricament no exposat a una gran quantitat de radiacio solar tras-
lladat a una area geografica que gaudeix de moltes hores d'insolacio directa, la
incidencia de melanoma era mes baixa entre els jueus descendents dell que ha-
vien habitat el nord d'Africa (forta exposicio al sol) que entre aquells els avant-
passats dell quals habitaren el centre d'Europa (feble exposicio al sol). Sembla,
doncs, que hi ha un factor de proteccio adquirit, potser gencticament transmes,
davant de la radiacio ultraviolada com a factor cancerigen. ZEs pot parlar avui
d'altres mecanismcs de proteccio contra altres agents cancerigens fisics, quimics
o biologics?

PAU J. ROMERO i COLOMER

(Ciutat Sanitdria aI'rincipes de Espanaa.
L'Ilo^pitalet de Llobregat)

Durant els darrers anys assistim a una desforestacio criminal progressiva als
Pa'isos Catalans i particularment al Pais Valencia, pel fet dels incendis provocats
que han arribat a destruir la practica totalitat de la reserva forestal d'aquest pals.
La questio posada sobre la taula es:

a) Importancia d'aquest fet sobre I'ecosistema dintre d'aquesta area medi-
terrania.

b) Interessa coneixer la posicio de la taula davant aquest fet, i cal proposar
mesures per a superar-lo.
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XAVIER CARNE i CLADELLAS

(Ciutat Sanitnria uPrincipes de Espanan.
L'Hospitalet de Llobregat)

Preocupacio sobre la contaminacio biologica com la mes antiga i mes cone-
guda de totes. lncidcncia i prevalenca de malalties com ]a salmonellosi i la bru-
celFlosi que no estan gens eradicades i que tenim els mitjans per a fer-ho. En can-
vi, som capdavanters en malalties com ]a bruce}losi.

Aixo em fa pensar que si no hem estat capacos d'eradicar malalties "facil-
ment" eradicables, com podem controlar altres contaminants mes poc estudiats?

JOAN FARRAN i BARRABAS

(Lleida)

Una vegada escoltats tots els ponents de la taula i veient que ban fet amplis
aclariments de quasi tots els sistemes de contaminacio, he observat amb gran sor-
presa que ningu no ha mencionat el terme de contaminacio radioactiva per efec-
tes d'experiments nuclears. I aixo, sabent quc d'un temps enca s'han deixat d'ex-
perimentar les explosions terra-aire i s'ha passat a fer-les subterranies, fent-nos
creure d'aquesta manera que no hi ha perill de radioactivitat.

Interessa de eoneixer quins efectes produeix ]a radioactivitat transportada
pets corrents practics.


