
És difícil trobar persones com vosaltres: carismàtiques, humils
i amb un amor infinit. Que aquest 60è aniversari el disfruteu
en companyia de fills, familiars i amics de sempre a l’Hotel-
Restaurant Mas Tapiolas. Amb carinyo, Àlex.

Aquesta parella tan enamorada avui fa 50 anys de casats. Ho
celebren amb una missa a l’església de Torroella de Fluvià i un
dinar amb familiars i amics. Moltes felicitats!

AVUI FELICITEM
ENVIEU AL DIARI UNA FOTOGRAFIA RECENT AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTELACIÓ I LA PUBLICAREM. PER A  QUALSEVOL DUBTE, TRUQUEU AL  972 20 20 66
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CULTURA I SOCIETAT!FETS I GENT

Mari, els teus amics del Zoom
et desitgem moltes felicitats.

Ja en tens 92, qui ho diria!
Felicitats de part de tota la
família i la teva amiga.

Algunes aus marines, com les
baldrigues balears i cendroses,
han canviat els seus hàbits d'ali-
mentació; de dilluns a divendres,
amb un esforç mínim s'alimenten
del que es descarta dels pesquers,
una pràctica similar al fast food
humà, mentre que els caps de
setmana surten a caçar.

La revista Science s'ha fet eco
aquesta setmana d'aquest desco-
briment, fruit de la investigació
desenvolupada per cientí!cs del
Consell Superior d'Investigacions
Cientí!ques (CSIC) de Blanes.

En concret, l'estudi revela que la
baldriga balear (Pu!nus maure-
tanicus) i la baldriga cendrosa
(Calonectris diomedea) adapten els
seus desplaçaments als dels vai-
xells pesquers per bene!ciar-se
del que descarten de la pesca i fer
més e!cient la seva recerca d'ali-
ment.

Aquestes restes són fàcils d'ob-
tenir per als animals més joves, in-

experts o amb algun problema,
que d'una altra manera proba-
blement moririen per l'efecte de la
competència pels recursos.

L'estudi apunta al fet que aques-
tes aus marines s'alimenten així
entre setmana de manera ràpida,
mentre que dediquen més temps
al que ingereixen el cap de set-
mana, un hàbit que també han
desenvolupat els éssers humans.

De dilluns a divendres, coinci-
dint amb els dies que els vaixells
surten a pescar, les aus es con-
centren a les zones pesqueres on
l'aliment és predictible i es pot
aconseguir amb celeritat.

En canvi, les baldrigues seguei-
xen el cap de setmana la seva es-
tratègia natural i poden arribar a
viatjar !ns a centenars de quilò-
metres per buscar algunes de les
seves preses naturals, com ara les
sardines i els calamars.

La investigació està liderada
per Frederic Bartumeus, del Cen-
tre d'Estudis Avançats de Blanes

del CSIC, a Girona, i es va iniciar el
"### a l'Institut Mediterrani d'Es-
tudis Avançats, centre mixt del
CSIC i la Universitat d'Illes Balears,
gràcies al grup liderat per l'inves-
tigador Daniel Oro.

Aquest equip va analitzar els
desplaçaments de les dues espè-
cies de baldrigues entre "### i
$%%&, durant els períodes d'incu-
bació i reproducció.

La baldriga balear constitueix

una espècie en perill d'extinció i la
ventafocs es troba en situació vul-
nerable.

Els investigadors del CSIC sub-
ratllen que entendre el compor-
tament de les baldrigues és fona-
mental per intentar frenar el declivi
que pateixen les seves poblacions.

Ingerir contaminants
D'una altra banda, crida l'atenció
el fet que el consum de  rebuig de
la pesca d'arrossegament suposa
que les aus ingereixen organis-
mes que acumulen grans quanti-
tats de contaminants, com ara
metalls pesants, que les aus em-
magatzemen al seu torn.

Aquesta circumstància fa que, si
es coneixen els patrons de movi-
ment de les baldrigues i els llocs on
aquestes aus obtenen el seu ali-
ment, aquestes aus puguin servir
com a biomarcadors per deter-
minar on i quan els nivells de
contaminants en el mar són més
grans.
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Les aus marines modi!quen els seus
hàbits alimentaris i imiten els dels humans

Els ocells mengen de dilluns a divendres del rebuig dels pesquers, mentre que els caps de setmana surten a caçar!

- Cash de carns al tall -

Av. de França, 179
17840 SARRIÀ DE TER

Tel. 972 17 16 26

Pol. Ind. Mas Xirgu
Pl. de Salt, 9 · 17005 GIRONA

Tel. 972 23 03 13

Av. S’Agaró, 89
17250 PLATJA D’ARO

Tel. 972 82 98 25

C/ Ramon Sambola
17190 SALT

Tel. 972 24 26 02

! Aprofiti aquesta setmana, descomptes per a tothom!

– Preus directe d’escorxador –
– Carns de les nostres comarques –

– Qualitat i preu –
– Més de 25 anys al seu servei –

BOTIFARRES
3 ! / Kg

(mínim 2 kg)

ENTRECOT DE BOU S/OS
9,90 ! / Kg

MITJANA DE XAI
9,95 ! / Kg

FILET DE PORC
5,50 ! / Kg

GALTA DE PORC
2,45 ! / Kg

POLLASTRE AL TALL + BARAT
1,42 ! / Kg

Un estol d’aus marines perseguint un pesquer.
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