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Dilluns, 6 de maig de 2013

POLÍTICA I SOCIETAT NOU9EL 9

Supermercats 

de Montmeló 

donaran aliments  

frescos a Càritas

Montmeló

EL 9 NOU

Els supermercats Dia i Esclat 
han firmat un acord amb 
l’Ajuntament i Càritas parro-
quial per posar en marxa el 
projecte El Rebost dels Ali-
ments Frescos de Montmeló, 
que repartirà productes enca-
ra aptes per al consum entre 
famílies amb pocs recursos.

El pla també compta amb 
el suport d’empreses i altres 
entitats del municipi. La fir-
ma Fagor ha donat neveres 
que permeten conservar els 
aliments i l’empresa Storo-
pack també ha fet donaci-
ons. A més l’escola bressol 
La Fireta també col·labora 
mensualment fent donaci-
ons d’aliments frescos i ja 
es treballa a fer extensiva 
aquesta col·laboració a la 
resta de centres escolars de 
Montmeló. La recollida dels 
aliments la portarà a terme 
un treballador contractat per 
l’Ajuntament.

El projecte també inclou 
campanyes de comunicació, 
xerrades i cursos de cuina 
per reduir el malbaratament 
alimentari en les famílies

Actualment, Càritas de 
Montmeló té 38 persones 
voluntàries i atén un cente-
nar de famílies del municipi. 
L’entitat treballa en coordi-
nació amb els serveis socials 
municipals que fan la valo-
ració tècnica de les famílies 
que han de ser ateses.

Les AMPA de la Garriga i Figaró 
defensen amb festa l’escola pública

La festa va acabar amb la lectura d’un manifest reivindicatiu

La Garriga

EL 9 NOU

Les associacions de mares 
i pares de les escoles públi-
ques i instituts de la Garriga 
i Figaró van reivindicar 
diumenge amb una festa 
l’ensenyament públic davant 
de les retallades que estan 
patint en els darrers anys. La 
festa va atraure pares, mares, 
docents i alumnes de les 
dues poblacions fins a la pla-
ça de Can Dachs, on es desen-
volupava el programa. Entre 
altres activitats, s’hi van fer 
tallers escolars, es va explicar 
què representa la LOMCE, es 
va fer una tertúlia entre nens 
d’instituts i de les escoles per 
parlar del pas d’un centre a 
l’altre, moderada per Ràdio 
Silenci. Es van poder sentir 
mestres jubilats i en actiu 

que van explicar la importàn-
cia de l’ensenyament públic i 
es va comptar amb la presèn-
cia dels gegants de la Garriga. 
Per tancar la jornada es va 

llegir un manifest en defensa 
de l’ensenyament públic i es 
va cantar una cançó reivin-
dicativa feta per l’escola de 
Figaró.

Subirà a la Marató de Barcelona

La propera 
edició d’EL 9 
NOU serà el 
dijous 9 de maig

Granollers

Arran de la celebració de 
la festa de l’Ascensió, el 
periòdic EL 9 NOU alterarà 
aquesta setmana la seva 
periodicitat habitual i es 
publicarà el dijous 9 de maig 
en comptes de divendres. La 
següent edició del periòdic 
serà el dilluns 13 amb tota 
la informació referida a la 
Fira i Festes de l’Ascensió de 
Granollers.

Escoles de la 
comarca, en una 
festa reivindicativa a 
Barcelona
Lliçà d’Amunt

L’escola Sant Baldiri, de Lliçà 
d’Amunt i Vilamagore, de 
Sant Pere de Vilamajor, par-
ticiparan el dissabte 18 de 
maig en una festa reivindica-
tiva a Barcelona juntament 
amb diverses escoles cata-
lanes que la Generalitat ha 
decidit tancar el curs vinent. 
Serà a les 11 del matí a la pla-
ça Catalunya i després de la 1 
del migdia a 7 de la tarda a la 
plaça Sant Jaume.

Vallromanes posa una 
barana a la rambla
Vallromanes

Vallromanes ha iniciat els 
treballs per instal·lar una 
barana a la rambla, entre els 
números 42 i 46 per protegir 
els vianants del trànsit de 
vehicles i especialment els 
infants, que van a comprar 
llaminadures al videoclub.

Sergi Subirà es preparava per disputar un triatló el 19 de maig

Desapareix un veí de Sant 
Celoni mentre entrenava 
a la platja de Calella
Sant Celoni

EL 9 NOU

Un veí de Sant Celoni està 
desaparegut des de dijous 
a la tarda quan va sortir a 
nedar a la platja de Calella 
(el Maresme) per preparar-se 
per a la disputa d’un triatló 
que es farà d’aquí a quinze 
dies. Els equips de rescat, 
que han estat rastrejant la 
zona per terra i per mar des 
de dijous, han abandonat la 
recerca aquest diumenge a 
la tarda perquè han trans-
corregut tres dies des de la 
desaparició i no s’ha trobat 
cap indici.

Sergi Subirà, nascut l’any 
1970, va anar dijous a la tar-
da a la platja de Callella per 
preparar-se per la competició 
europea Half Challange que 
es disputarà el proper 19 de 
maig i recorrerà el Maresme 
i passarà també per alguns 
municipis del Vallès Orien-
tal, entre ells Sant Celoni. 
Els seus familiars van alertar 
de la desaparició el mateix 
dijous a 3/4 de 12 de la nit en 
veure que encara no havia 
tornat. El seu cotxe estava 
estacionat a la mateixa platja 
de Calella, per la qual cosa els 
equips de rescat suposen que 
va entrar a l’aigua, però per 

alguna raó no va poder sortir.
En les operacions de recer-

ca han participat efectius 

dels Bombers de la Gene-
ralitat, la Guàrdia Civil, 
Salvament Marítim, equips 
subaquàtics del Grup d’Ac-

tuacions Especials (GRAE), 
Mossos d’Esquadra, Policia 
Local i Creu Roja. Aprofitant 
les bones condicions meteo-
rològiques i de visibilitat, un 
helicòpter dels Bombers ha 
resseguit la costa del far de 
Calella fins a Arenys en sen-
tit sud i fins al riu Tordera 
en sentit nord. Per mar, a 
més dels equips subaquàtics 
dels bombers i de la Guàrdia 
Civil, també hi ha participat 
una embarcació de Salva-
ment Marítim.

 Sergi Subirà és molt cone-
gut a Sant Celoni perquè és 
fill de la Carnisseria Subirà 
situada al carrer Major i, el 
seu germà té una parada al 
Mercat Municipal. El desa-
paregut, que és un aficionat 
a les curses, forma part 
del Club Triatló del Baix 
Montseny i havia partici-
pat alguna vegada amb la 
Colla de Geganters de Sant 
Celoni, com l’any en que la 
Colla va córrer la Marató de 
Barcelona amb la geganta. De 
fet, havia confirmat la seva 
assistència en una caminada 
que la colla gegantera farà de 
Sant Celoni a Calella el pro-
per cap de setmana. Recent-
ment ha participat a diverses 
curses esportives. Té quatre 
germans i dos fills. 

Els equips de 
rescat abandonen 
la recerca després 
de tres dies sense 
obtenir cap resultat


