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Sergi Subirà tenia 44 anys Els geganters han recordat Subirà a la platja de Calella després de la caminada

Troben a Pineda el cos del veí 
de Sant Celoni desaparegut 
mentre nedava al mar

Sergi Subirà, de 44 anys, va desaparèixer el 2 de maig en una platja de Calella

Sant Celoni

EL 9 NOU/L.C.

Els Mossos van recuperar 
aquest dissabte al matí el 
cos de Sergi Subirà Sibina, 
veí de Sant Celoni de 44 
anys, que havia desaparegut 
el 2 de maig mentre neda-
va a la platja de Calella (el 
Maresme), on havia anat per 
entrenar-ser per un triatló 
que havia de disputar diu-
menge d’aquesta setmana en 
aquell mateix indret. Subirà 
era membre del Club Triatló 
del Baix Montseny i havia 
participat en diverses activi-
tats de la colla gegantera de 
Sant Celoni. Treballava en 
un petit taller de manyeria, 
estava casat i tenia dos fills. 
La seva família és força cone-
guda al poble perquè el seu 
germà té una parada al mer-
cat municipal.

Cap a 2/4 d’11 del matí de 

dissabte, una persona que 
estava a la platja del barri del 
Poble Nou de Pineda de Mar 
(el Maresme) va veure un cos 
surant a uns 100 metres de la 
costa i va alertar els serveis 
d’emergències. Una patrulla 
dels Mossos va entrar dins de 
l’aigua i va treure el cos d’un 

home. Una estona després, es 
va certificar que es tractava 
de Sergi Subirà. Segons ha 
pogut saber EL 9 NOU, se’l 
va identificar perquè portava 
la mateixa roba de bany que 
el dia que va desaparèixer 
i perquè tenia sis dits en 
un dels peus. El cadàver va 

ser traslladat al tanatori de 
Mataró per fer-li l’autòpsia. 
Tot apunta que va morir per 
causes naturals mentre neda-
va perquè el cos no presen-
tava cap mena de senyal de 
violència. En el moment de 
tancar aquesta edició, aquest 
diumenge al vespre, encara 

no se sabia quan es faria la 
cerimònia de comiat.

La família de Sergi Subirà 
va desplaçar-se fins a la 
comissaria de la Policia Local 
de Calella, on van rebre 
informació de primera mà 
dels equips de salvament. 
Els va acompanyar en tot 
moment una unitat de la 
Creu Roja de Sant Celoni 
amb una psicòloga. 

La troballa va coincidir 
amb un acte dels geganters 
de Sant Celoni que van tra-
vessar el Montnegre a peu 
amb els gegants per anar fins 
a Calella en una ruta de 28 
quilòmetres. Subirà havia 
de ser un dels portadors. La 
colla va conèixer la notícia de 
la troballa del cos en arribar 
a Calella. L’entitat va fer un 
parlament recordant la figu-
ra de Subirà i va traslladar 
l’agraïment de la seva família 
a Calella per l’esforç i el trac-
te rebut durant aquests dies. 
Després, es va fer un minut 
de silenci en record seu.

Dissabte es van traslladar 
a la platja de Pineda sis dota-
cions dels Mossos, una dels 
Bombers amb efectius del 
Grup d’Actuacions Especials 
subaquàtic i una ambulància 
del SEM. Entre el dijous 2 i 
el diumenge 5 es va fer una 
recerca intensiva amb la par-
ticipació de Mossos, Bombers, 
Guàrdia Civil, Salvament 
Marítim i policies locals.


