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En el perfode compres entre 1976 i 1980, s'han efectuat estudis que permeten co-

neixer la distribucio dels micromicets atmosferics tant a la ciutat de Barcelona com

a la de Tarragona, tenint en compte factors climatics.

Juntament amb aquests estudis s'han realitzat determinacions de Ia micoflora pre-

sent en cols de la provfncia de Tarragona.

Aixf mateix, per primera vegada a Catalunya, s'ha cercat la frequencia i distri-
bucio dell fongs queratinofflics del sol en diferents habitats.

Dins els estudis ecologics, la descripcio de les especies de micromicets que es tro-

ben a faire i sol de Catalunya revesteix especial interes referent als aspectes sanitaris,

tant pel que fa a la possibilitat d'allergies respiratories per hipersensibilitat a fongs

anemofils corn per 1'existencia de micosis pulmonars i d'infeccions superficials per

fongs queratinofflics d'origen geofflic.
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L'aplicacio del compost dels residus solids urbans en l'Agricultura presenta en-
cara problemes per mala elaboracio i contaminacid: plastics, vidres, metalls, salini-

tat, etc.

S'ha estudiat 1'efecte de l'aplicacid de diferents dosis de compostos a un sol cal-
cari i 1'efecte concret de les aigUes de rentat d'aquest sobre la germinacio i primers
estadis de creixement del blat. S'observa un efecte de retard de la germinacio a causa
de la salinitat, a mes d'un efecte de toxicitat encara no ben precisat.
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S'ha observat una resposta no lineal del creixement del blat en els primers estadis
del desenvolupament, en funcio de la dosi de compost emprada; per tant cal que
aquesta estigui en funcio de cada tipus de sal.

Tots aquests problemes ens fan pensar que cal millorar les condicions de recollida
dels residus solids urbans i 1'elaboraci6 del compost.

ADAPTACIO AL RITME COSMO-CLIMATIC
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Viure es adaptar-se. Nosaltres corn a habitants del planeta Terra ens hem d'adap-
tar a l'ambient planetari que consta de tres elements basics:

a) Una Gravetat, que assegura la cohesio dell elements terrestres i determina ]a
nostra actitud erecta, amb un sistema de sustentacio i el d'equilibri.

b) Una Atmosfera rica en oxigen que assegura la nostra supervivencia corn a

aerobis estrictes.

c) Un Ritme Cosmo-Climatic, amb sucessio de dies i nits, mesos i estacions, de-

terminat per la rotacio terrestre, la seva translacio entorn del Sol i la de la Lluna

entorn de la Terra.

L'adaptacio biologica at ritme esmentat es tradueix en unes variacions en el fisio-
logisme de l'organisme, apareixent el que Sales i Vazquez a nomena <<Periodicitat bio-
logica>.

Dins aquesta periodicitat, to gran importancia el Ritme Nictemeral, que regeix la

sucessio Son/Vigilia. Els determinants exogens d'aquest ritme son de tipus biofisic.

La Ilum, la calor i el soroll activen la face de vgilia.

La periodicitat normal d'aquests desencadenants es de 24 hores, ja que depen
de la rotacio terrestre. Podem alterar el seu efecte per canvi d'horari laboral, vol
transmeridia o trasllat als Pots o a coves, on s'anulla l'esmentada periodicitat.

L'alteracio del Ritme Son/Vigilia provoca trastorns psicofisiologics, que cal --o-
n6ixer per tal de prevenir-los i curar-los.
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