
El nou cinema de l’Ateneu Igualadí ja és a punt.    Pàgina 7

 LA FAMÍLIA DE GABRI PÉREZ ES QUERELLA CONTRA 7 METGES DE L’HOSPITAL  Pàg. 10
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Alguns dels acusats ja havien cobrat fins a 70.000 euros de pensió d’invalidesa.   Pàgina 10

La Diputació 
premia les 
ADF de Piera i 
el Bruc

Fidel Castro i 
Igualada, entre 
la realitat i la 
llegenda
Fa molts anys, a Igualada 
era en veu de tothom que 
un conegut igualadí, propi-
etari d’un negoci que avui 
dia encara existeix, s’havia 
casat amb una dona en se-
gones núpcies, que havia 
estat casada amb un fill de 
Fidel Castro. El cert és que, 
en aquells temps, es donava 
per fet que això era d’una 
certesa absoluta...      Pàgina 11

Més de cent 
activitats 
en les festes 
de Nadal a 
Igualada   Pàgina 8

Enxampen 16 anoiencs 
que volien estafar l’INSS

Fer-se passar per malalts 
mentals per poder cobrar 
la pensió d’incapacitat 
permanent, el que es co-
neix popularment com 
“llarga enfermetat”.  Això 
és el que la Policia va en-
xampar en un nombrós 
grup d’anoiencs, la majo-
ria igualadins però tam-
bé alguns de Vilanova del 
Camí i Jorba, que havien 
creat una trama liderada 
per Nieves V.S., una igua-
ladina que ja va ser con-
demnada per estafa de fal-
sedat en document oficial 
el 2012.
Aquesta dona simulava 
presumptament informes 
mèdics i fins i tot acompa-
nyava els “malalts” davant 
els metges de la Seguretat 
Social explicant com s’ha-
vien de comportar.
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Puigdemont
inaugura 
demà el nou 
cinema 
d’Igualada

El fiscal demana presó per fingir 
malalties per cobrar la pensió

Entre els encausats, una regidora 
de Jorba que ja ha dimitit

L’estrena d’Star Wars, 
la primera pel·lícula a 
partir del dia 16
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