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La Selva
SUCCESSOS

FESTA MAJOR

Dexeus destaca la celebració Troben el cos sense vida
de la tradició del pare pelegrí d’un submarinista en
El ginecòleg, que estiuejava a Tossa, va pronunciar ahir el pregó

El segon mort en 2 dies a les platges gironines

Jordi Meléndez, Tossa de Mar.

El prestigiós ginecòleg Josep
Maria Dexeus Trias de Bes va
ser l’encarregat ahir de donar
la benvinguda a la Festa Major
d’estiu de Tossa de Mar amb la
lectura del pregó. Dexeus va
explicar que la seva vinculació
amb Tossa es deu a les èpoques
estivals de la seva infantesa, ja
que venia a la població de vacances. En aquella època vivia
en una antiga fàbrica de suro
que era molt gran i a la qual tenia molta estimació. Igualment
va explicar que per anar fins a
la població, que va definir com
«un dels llocs més bonics del
món», trigava dues hores. Tanmateix va fer esment d’un parell d’anècdotes d’aquell període. Així va recordar amb nostàlgia que un dels moments més
entranyables era quan anava
amb bicicleta fins a la platja petita. Va ser en aquest indret on
va aprendre a nedar gràcies a
un veí de la població. Igualment
va subratllar alguns dels objectes que els submarinistes de
l’època feien ser vir com a equipació. Dexeus va esmentar que
els d’origen japonès eren el
col·lectiu que anava més ben
equipat.
El ginecòleg, que també és
autor del llibre El món que us
deixem, va fer el pregó al voltant
de les vuit del vespre a la Casa
de Cultura, que estava plena de
gom a gom. De totes maneres,
dues hores abans, va tenir lloc
el repic general de campanes
anunciant la Festa Major d’estiu.
En el seu discurs, Dexeus va
destacar la figura del pare pe-

una cala de Tossa
Ernest Guerrero, Tossa de Mar.
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JOSEP M. DEXEUS. El ginecòleg va ser l’encarregat de llegir el pregó.

legrí i la seva celebració. Així
va remarcar que «no s’hagi perdut la tradició tot i les guerres,
amb el perillós que era fer-ho».
Tot i la brevetat del pregó
(d’uns 15 minuts), el ginecòleg
també es va referir al canvi que
ha experimentat la població
arran del turisme. «S’ha reduït
el nombre de pescadors i carboners», va dir. Igualment, Dexeus va destacar alguns dels
personatges i estrangers que
han decidit quedar-se a viure al
municipi, com l’ar tista Marc
Chagall.
El ginecòleg, que dilluns va
complir 81 anys, va explicar
que tot i que ara ja no estiueja
a Tossa, disposa d’una segona
residència a Sils i sovint s’escapa a la població per passejar
amb la seva dona.
Després del pregó, es va donar pas a l’encesa de la traca d’inici de la Festa Major i, ja a les
onze de la nit, hi va haver cele-

bració de la revetlla de Sant
Pere a la plaça d’Espanya amb
l’orquestra Chapó.
Actes de la festa

Pel que fa als actes d’avui,
diada de Sant Pere, la primera
de les activitats es portarà a terme a l’església parroquial. Concretament a les dotze del migdia es farà una missa en honor
a sant Pere, patró dels pescadors, amb acompanyament
d’orquestra. Seguidament, es
farà la tradicional processó a la
platja Gran. Ja a dos quarts de
dues del migdia, hi haurà audició de sardanes a la plaça de
l’Església, que continuaran a
les set de la tarda al passeig de
Mar. A dos quarts d’onze de la
nit hi haurà serenata de Festa
Major a la plaça de l’Església i,
a les dotze, ball de Festa Major
a la plaça de l’Àncora. Els actes
del dia seran a càrrec de l’orquestra Costa Brava.

El veí de Barcelona Alber to
L.A., de 53 anys, va aparèixer
sense vida, ahir a la tarda, a la
Cala de la Mar Menuda de la població de Tossa de Mar.
El cos el van trobar uns turistes, que immediatament van
agafar una embarcació petita i el
van apropar fins a la costa. Un
cop el cos a terra, un metge va
certificar la mort del submarinista. Després del fet, es van
activar tots els ser veis d’emergències.
Minuts més tard, cap a un
quar t de tres de la tarda, els
Mossos d’Esquadra de la comissaria de Blanes van rebre
una trucada de la policia local de
Tossa de Mar que alertava de la
troballa del cadàver del submarinista surant a l’aigua.
Tres casos a l’inici de l’estiu

Precisament, aquest no és el
primer cas d’aquest tipus. Dilluns passat, un veí de la Selva
de Mar, L.P.C., de 79 anys, va
morir ofegat a la platja principal
del Por t de la Selva. Pels voltants de les onze del matí, el veí
de la Selva de Mar es trobava a
la platja del Port de la Selva on
solia anar cada dia a prendre un
bany, segons explicava l’alcalde
de la població, Genís Pinart.
Segons el relat dels successos, el veí va estar parlant amb
alguna de les persones que en
aquell moment eren a la platja
amb ell. Amb una altra persona
van anar a nedar, com feien habitualment. Però aquell va ser
l’últim moment que el van veu-

re amb vida, ja que minuts després va aparèixer cadàver.
Segons van explicar fonts municipals, ningú no es van adonar
ni assabentar que necessités
ajuda ni que patís cap problema.
Les persones que hi havia a la
platja van deixar de veure l’home fins que va aparèixer el cos,
a dos quarts d’una del migdia,
quan els socorristes van donar
l’avís. Immediatament es va posar en mar xa el ser vei d’emergència de què disposa la població del Port de la Selva.
L’autòpsia haurà de confirmar les causes exactes de la
mor t, tant del de Tossa com
aquest, tot i que inicialment no
es descarta que s’hagi produït
per causes naturals. Aquesta és
la tercera mort de l’estiu a la província, després que fa més de
dues setmanes morís un home
mentre es banyava a l’embassament de Boadella d’Empordà.
Les altes temperatures i el
bon temps, que han marcat el
mes de juny, han provocat que
l’afluència de turistes i banyistes a les costes gironines hagi
estat més elevada del que és normal en aquesta època de l’any, i
per tant, fa que la possibilitat
que succeeixin casos com els esmentats augmenti.

■ El cos sense
vida el van trobar,
surant a l’aigua,
uns turistes que el
van dur cap a terra
ESPECTACLES

Les castanyes

Lloret serà la seu
d’un festival de
dansa que acollirà
uns 2.000 ballarins

Els treballs de millora de la GI-600 i els senyals indicatius

DdeG, Lloret de Mar.
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VIANANTS. S’indica que hi han passos elevats, però han desaparegut.

CÀMPING. Alguns turistes es pensaven que s’hi podia acampar.

● Les obres de millora de la GI-

sos de vianants. No obstant
això, mentre que el senyal encara hi és, els passos elevats
han desaparegut.

600, entre Blanes i Tordera, han
comportat canvis en la senyalització de la carretera. S’ha incorporat un senyal que indica
l’entrada d’un càmping. No obstant això, aquest ha sofert una
petita modificació. En el senyal
hi apareixien dues icones, una
de caravanes i una altra de tendes d’acampada. Per aquest
motiu, nombrosos turistes es
van aturar a l’establiment turís-

tic per tal d’acampar-hi. No obstant això, el càmping no permet
realitzar aquesta acció, ja que
està format per caravanes que
hi estan de forma permanent.
Ara el senyal només mostra
aquesta icona.
● D’altra banda, al tram més

proper a l’entrada de Blanes, hi
ha uns senyals que alerten
d’uns passos elevats que, fins fa
poc, estaven situats en uns pas-

● Les obres han inclòs la cons-

trucció d’una rotonda d’accés a
la futura Ciutat Esportiva. Tot i
que el giratori de grans dimensions estava indicat amb un senyal lumínic a la nit, resultava
bastant dificultós vorejar-lo. La
zona ha estat recentment il·lu-

minada.
● El conseller de Política Ter-

ritorial i Obres Públiques de la
Generalitat, Joaquim Nadal,
va visitar dijous les obres i, posteriorment, va oferir un dinar
amb la premsa. En el transcurs
del mateix es va suggerir fer un
brindis per celebrar la revetlla
de Sant Joan. Es va proposar
dedicar-ho al regidor d’ERC,
Joan Puig.

La població de Lloret de Mar
serà la seu del ISDF Summer
Festival durant els propers 4
anys. L’Ajuntament i Dance
Promotion Limited, els promotors del ISDF Summer Festival, van signar ahir a alcaldia
el conveni, que garanteix que
Lloret de Mar sigui, durant els
propers quatre anys, seu d’aquest impor tant festival de
dansa que acull 2.000 ballarins professionals de 26 països
diferents.
L’International Summer
Dance Festival, que tindrà lloc
entre l’1 i el 5 de juliol, compta amb competicions puntuables per al rànquing mundial en totes les categories.
La iniciativa forma part de
les activitats que s’han programat des de l’Ajuntament
de Lloret per rellançar la població amb programacions
que tenen la finalitat de desestacionalitzar la temporada
d’estiu i que no tenen a veure
amb l’oferta característica de
sol i platja.

