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La Selva
Riells i Viabrea
i Hortsavinyà
celebren el popular
Aplec de Sant Llop

L’ANIMAL ESTAVA EN ESTAT DE DESCOMPOSICIÓ I TENIA UNA CORDA LLIGADA A LA CUA

Troben un dofí mort surant al
davant de la platja Gran de Tossa

RIELLS I VIABREA- Riells i Viabrea
i el nucli d’Hortsavinyà de Tordera celebren l'Aplec de Sant
Llop 2003. L'Aplec de Riells i
Viabrea comença avui dissabte a les set de la tarda, amb un
Ball de música tradicional a
càrrec d'Escapillem i té lloc a
l'ermita de Sant Llop.
Demà diumenge dia set té
lloc un ofici solemne a dos
quarts d'una a l'ermita de Sant
Llop de Riells i Viabrea. A més,
també es farà la benedicció i es
repartiran els tradicionals panets. Seguidament es farà un
gran dinar popular compost
d'un plat d'arròs, pollastre, pa
i postres i ja a les cinc de la tarda tindran lloc sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Mataró. Pel dinar, que té un preu
de set euros, cal reservar prèviament el tiquet a la Casa del
Poble fins al 5 de setembre.
El ball de fi de festa es farà a
les set de la tarda a càrrec de
KIM. Els actes estan patrocinats per l'Ajuntament de Riells
i Viabrea i els organitza el Club
Riells Viabrea amb la col·laboració de RVR.

Va ser enterrat a l’antic abocador, al costat d’un tauró blanc trobat el 1992
RAMÓN GONZÁLEZ

JORDI MELÉNDEZ
TOSSA DE MAR

Un dofí de poc menys de dos
metres va aparèixer mort la matinada de dijous a divendres a la
platja Gran de Tossa de Mar, just
davant del Club Nàutic. Les fortes
onades que hi havia durant aquelles hores va provocar que l’animal acabés arribant fins a la costa.
Els treballadors d’aquest establiment van alertar cinc minuts
després de les quatre de la matinada la Policia Local de Tossa de
Mar de la presència de l’animal
mort surant. Els agents van retirar el dofí de l’aigua, el van dipositar a la sorra i es va posar en contacte amb el Centre de Recuperació d’Animals Marins de la
Fundació CRAM a Premià de Mar,
però l’avançat estat de descomposició del dofí va fer desestimar
cap actuació que no fos la d’enterrar aquest dofí.

Hortsavinyà-Sant Llop

Una corda a la cua

Se sospita que l’animal, que a
la cua portava lligada un tros de
corda, feia dies que era mort, motiu pel qual els possibles intents de
reanimació no haurien donat cap
resultat. No obstant, es desconeix
l’origen d’aquesta corda que el dofí
tenia lligada a la cua ni la causa directa de la mort de l’animal.
Les fortes onades que hi va haver durant el dia d’ahir, i que van
fer que s’hagués d’hissar la bandera groga de precaució a la platja als banyistes, va provocar que el
dofí acabés arribant pràcticament
fins a la sorra.
Ahir al matí, els treballadors de
la Brigada Municipal de Tossa de
Mar van retirar el dofí de la sorra
i es va traslladar a la zona de l’antic abocador, on ha va ser enterrat
posteriorment. Allà, també s’havia enterrat anys enrere un tauró.
L’aparició d’un dofí mort en una
platja de la Costa Brava és un fet
atípic ja que un cop morts, el cadàver d’aquests animals i d’altres èspecies marines, solen quedar-se a
alta mar on acaben descomposantse o essent devorats pels peixos.

Pel que fa a Hortsavinyà, avui
dissabte a les dotze del migdia es fa una missa a l'església
i a tres quarts d'una s'inaugurarà l'exposició sobre orquídies
d'Hortsavinyà, amb una xerrada sobre el tema a l'hostal
Vell, el Centre d'Informació del
Parc Natural.
A les cinc de la tarda, per als
més petits, hi haurà una animació infantil amb pallassos,
acompanyats pels gegantons
d'Hortsavinyà. I ja a les sis de
la tarda tindrà lloc el ball de
Festa Major amb els Solistes de
la Costa, on es faran balls diversos dels segles XIX i XX. Al
bar hi haurà begudes, coques
de Sant Llop (com pizzes fetes amb el mètode artesà tradicional i cuites en forn de llenya), i a l'hora del ball, rom cremat.
Tots els actes estan organitzats per l'Associació de Veïns
de les Masies d'Hortsavinyà i
s'espera la participació de moltes persones de la vila i de fora,
com ha ocorregut altres anys
amb l'aplec. C.GONZÁLEZ

El dofí. L’animal va ser traslladat a l’antic abocador, on va ser enterrat al costat d’un tauró trobat el 1992.

1925. A les platges de Tossa hi va aparèixer morta una balena.

De fet, l’especimen trobat a Tossa de Mar tenia alguns símptomes
d’haver estat mossegat per alguns
peixos.
Els precedents

L'any 1992, concretament en el
mes de novembre, es va trobar un
tauró blanc a la badia de la platja
Gran de Tossa. El tauró feia prop
de cinc metres de llarg i durant el

dia va ser vist encara amb vida des
de diversos punts de les roques del
castell amb la consegüent
expectació que va despertar entre les persones de la zona. Finalment, al vespre ja se'l va trobar
mort a la sorra arrossegat per les
onades.
També, l'any 1925, hi ha un precedent semblant amb una balena. L'animal va quedar encallat

a la badia de la població encara
amb vida, però malauradament
també va morir.
Pel que fa a altres poblacions
properes on també han aparegut
animals marins morts, destaca
Sant Feliu de Guíxols, que en
menys d’un any ha vist quatre dofins morts.
En el primer dels casos, el dofí
tenia nombroses mossegades de
peixos. Era durant el mes d’octubre i se’l va trobar a la cala Canyerets. Posteriorment, es va trobar un segon dofí, poques setmanes després, concretament a la cala
del Molí. Aquest segon animal
també tenia diverses mossegades,
però també un fort cop al cap, molt
a prop de l’ull. A finals de febrer,
van aparèixer dos nous dofins
morts
També a la cala Canyerets de
Sant Feliu de Guíxols va aparèixer
morta una tortuga durant el mes
d’agost de l’any passat. Com en
el cas dels dos dofins, l’animal estava en estat de descomposició.
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