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El Cau del Tauró de l'Arboç (Baix Penedès) obrirà pròximament a diari amb la finalitat de
sensibilitzar sobre la importància dels taurons en l'ecosistema marí. Segons ha explicat el seu
director, Joan Ribé, l'objectiu és sensibilitzar cada dia més sobre la importància d'aquestes
espècies ja que sense elles, altres peixos també desapareixerien. Ribé ha dit que gràcies a l'acord
al que es va arribar amb l'ajuntament fa uns mesos es podrà dur a terme aquesta tasca de difusió
amb la finalitat que escoles de tot el país coneguin, vegin i toquin alguna de les 80.000 peces de les
que consta el museu, entre elles, la Miracle. La tauró gris la Miracle es va capturar a l'estiu del 2007
a la platja de Tarragona.

Tot i que encara no hi ha una data tancada per aquesta
obertura diària, Ribé ha detallat que un dels objectius
d'aquesta nova etapa del museu ha de servir per
augmentar-ne la difusió i promoció entre les localitats
veïnes. Aquest fet farà que biòlegs, estudiants o simplement
turistes vulguin apropar-se per estudiar de primera mà
alguna de les peces que té museu.

Joan Ribé ha afirmat que aquest primer acord amb
l'ajuntament ajudarà a fer front a les despeses mensuals del
museu valorades en uns 1.000 euros. Joan Ribé ha
assegurat que espera que els acords amb l'ajuntament
serveixí per potenciar encara més el reclam turístic del
municipi del Baix Penedès.

La Miracle de Tarragona

A través d'una cessió de l'Aquari de Barcelona, el Cau del
Tauró de l'Arboç té el tauró la Miracle de Tarragona que a
l'agost del 2007 va ser capturat a la platja de la ciutat. Joan Ribé ha dit que amb els grups d'escoles que
visiten el museu es vol impulsar un debat sobre la situació real dels taurons al món.

Ribé ha detallat que prop de 100 milions de taurons són assassinats a l'any, molts d'ells únicament per la
seva aleta ja que la sopa de d'aleta de tauró és un menjar molt valorat. Joan Ribé ha lamentat que alguns
pescadors capturin taurons, els hi tallin les aletes i els tornin al mar.

15 anys d'història

El director del museu ha explicat que l'orgien del museu recau 15 anys endarrera quan es va començar a
interessar pel món dels taurons i la seva importància en l'ecosistema marí. Joan Ribé, que ha viatjat per
bona part del món per veure taurons en el seu medi natural ha dit que el recull de peces actuals fa que el
Cau del Tauró sigui un dels més destacats a nivell europeu ja que la gran quantitat de peces que té permet
un estudi detallat de les caràcterístiques d'aquests depredadors.

Actualment el museu disposa de tres sales, una més per a la trobada i realització de xerrades,
conferències i tallers i finalment un laboratori on s'estudien i les característiques internes dels taurons.
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