
TAULA

MANUEL SUBIR>, i ROCAMORA

(Lahoratori Municipal. Barcelona)

Per ]a concrecio de l'exposicio sobre la contaminacio de les aigues, no s'ha
esmentat segurament la important pol-luci6 que suposa per a les aigiies subal-
veolars i freatiques de la zona litoral la intrusio massiva produ'ida basicament
per les extractions d'arids i les extraccions abusives d' aigua.

Respecte a les platges, i en general, podem pensar en dos tipus de pol-luci6
(i dic pol-luci6 per a distingir-la de la contaminacio, puix aquesta es la que pro-
dueix o pot produir algun dany a l'organisme, i aquella nomes es una bruticia), la
pol-luci6 positiva i la pollucio negativa.

La positiva es la que es produeix corn a resultat de ]'augment del nivell de
vida, de la industrialitzacio, de ]'augment de poblacio, etc... i que pot ser contro-
lada. La negativa es la que es produeix pel mal us dels elements de la civilitzacio,
o sigui per la incuria, la deixadesa, etc...

A lcs platges, per exemple, els banyistes no produeixen cap pol-luci6 a l'ai-
gua que es quantificable; en canvi, a la sorra es evident que els usuaris hi deixen
tot el que horn pot imaginar i fins el que no es imaginable.

MIQUEL REGUANT i FOSAS

(Suria)

Per que s'ha evitat el tractament de 1'energia nuclear i ]a seva problemittica?
La problematica nuclear ha fet que fossin creades comissions al Parlament

do Catalunya i es noticia continua al poble d'Asco. Convindria parlar-ne al Con-
gres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana.

SAnrIAGO DE TomIES i SANAHUJA

(Universitat Autunoma. Barcelona)

Es tractava de saber quin mecanisme de control havia estat utilitzat per a
coneixer si els indexs de fumadors que corresponen a l'estudi presentat per la
Dra. Jane tenien algun sisterna de control, ja que es pods donar una resposta
inferior a la normal a aquelles families que tinguessin fills amb patologia pul-
monar.
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JOAN COLONIINES i PUIG

(L'Hospitalet de Llohregat)

Pregunto a la Dra. E. Jane, que ha exposat el treball " Funci( pulmonar en
els nens i la contaminacio atmosferica", si ha considerat en el seu treball el paper
del plom -element important dels residus de carburants pels motors d'explosi6.

Penso que caldria estudiar aquest aspecte de la contaminacio atmosferica,
sobretot nociu als marges de les autopistes i carreteres principals. I fer-ho d'una
manera usual i sistematica.

ILDEFONS SARD' I AURS

(Coltectiu Ecologista &lors i videsn. Reus)

Es pregunta sobre les fonts de contaminacio de la mar Mediterrania. Com
a exemples diem que es calcula que a la Mediterrania es tiren 300.000 t/any de
petroli, 13.000 t d'Hg (mercuri), residus radioactius, etc. Es posa en dubte l'afir-
maciG del Dr. Margalef, en el sentit que tota aquesta contaminacio prove dels
banyistes.


