
La Cubana i la sèrie de TV3 Les
Teresines vivien ahir el seu dia de
retrobament 25 anys després de
l’emissió dels 13 capítols, al teatre
Coliseum de Barcelona. Però a la
festa de les tietes de Catalunya s’hi
van afegir  tres nenes de Navàs,
disfressades i maquillades com els
personatges televisius, que van ser
distingides amb el premi del dia:
Teresines de Catalunya. 

L'esperit de les Teresines, les
tres germanes solteres que convi-
vien amb el seu germà Tomàs en
un piset de Gràcia i que es guan-
yaven la vida fent «pedidos» amb
l'ajuda dels veïns, va inundar ahir
el teatre Coliseum. Entre les ac-
trius, l’artesenca Mont Plans, una
de les protagonistes que ahir van
tornar a reviure l’esperit teresinai-

re, al costat de Mercè Comas i Síl-
via Aleacar. La festa de les Teresi-
nes era també la cloenda de l’es-
pectacle Gente Bien. El Musical,
que la Cubana ha tingut en cartell
a Barcelona. 

Les nenes s’havien disfressat fa
un any i mig de Teresines, després
de «descobrir la sèrie a Youtube.
Ens vam disfressar de Teresines i
a Navàs vam fer molta gràcia», ex-
plica la Martina, que precisament
va fer 10 anys el dia de la Teresina-
da. La Laura, la Martina i l’Ariadna
van pujar molt emocionades a
l’escenari i Mont Plans les va pro-
clamar Teresines del futur davant
dels 1.100 espectadors que havien
seguit la marató dels 13 capítols.
Les nenes «estaven en un núvol»,
segons va explicar a aquest diari
Gemma León, mare de la Martina. 

ENRIC BADIA NAVÀS

La festa de la Cubana
proclama tres nenes
de Navàs Teresines
de Catalunya
Laura Suau, Martina Serrat i Ariadna Pérez, tres
joves de 9 i 10 anys que s’havien disfressat de les
populars tietes fa un any, guanyen un concurs

 La jornada d’ahir al Coliseum va
demostrar que el fet de «sentir-se Te-
resina» no entén d'edat, de gènere o
de condició social. «La filosofia de les
Teresines és tirar endavant. Si aquella
ho pot fer, jo també, 'mecagunlou’»,
explicava ahir la Maria Teresa (que in-
terpreta l’actriu Mont Plans), la ger-
mana mitjana del trio i l’única que en
aquests moments no té parella, se-
gons l’evolució de les Teresines que
va exposar ahir La Cubana. /ACN

Les Teresines avui
viuen en parella, però
amb el mateix esperit

ACN

GEMMA LEÓN

Imatge de grup de les Teresines actrius i de les joves Teresines de Navàs

Prop d’un miler de persones
van passar dissabte per Santpedor
en la primera edició del «Santpe-
dor en flor», que es va celebrar al
barri antic de la població. Hi havia
dues propostes amb un límit de
capacitat que van sobrepassar les
previsions.

Per un costat, el dinar floral,
amb un menú degustació on la
flor era la gran protagonista i que
va exhaurir la capacitat. I per l’al-
tre, la visita al projecte que ha
aconseguit el suport popular dels
pressupostos participatius: la mi-
llora de la font medieval de les Es-

cales, la més antiga del poble i on,
excepcionalment, es podia fer
una visita guiada per aquesta font
soterrada al barri antic.

Durant tot el dia hi va haver ac-
tivitat a les principals places del
barri antic del municipi i una mu-
nió de gent va passejar per totes
les propostes. A la plaça Gran, al
matí es va fer un mercat de la flor,
el planter i la llavor, i hi havia un
punt d’informació municipal,
mentre es podia escoltar de fons
la ràdio municipal. De cara a fu-
tures edicions, l’organització es
proposa que el mercat s’allargui
tot el dia.

REDACCIÓ SANTPEDOR

La primera fira «Santpedor
en flor» obté un ple absolut
en les activitats proposades

AJ SANTPEDOR

Els carrers de Santpedor van tenir un bon ambient
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BAGES SOCIETAT

INSTITUT
CASTELLET

 Dimarts 9 de maig – 6 tarda
JORNADA DE PORTES OBERTES

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

PREINSCRIPCIÓ

CURS 2017-2018

DATES DE PREINSCRIPCIÓ
BATXILLERAT I CFG MITJÀ: del 16 al 24 de maig

CICLE GRAU SUPERIOR: del 25 al 31 de maig
PFI: del 15 al 26 de maig

MATRÍCULA
ESO: del 12 al 16 de juny

BATXILLERAT I CFG MITJÀ: del 4 a l’11 de juliol
CICLE GRAU SUPERIOR: del 13 al 20 de juliol

PFI: de l’1 al 8 de setembre

Sant Vicenç de Castellet - c/ Bisbe Perelló, s/n
tel. 93 8330751 - fax 93 8334306

e-mail: iescastellet@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/iescastellet/moodle

www.inscastellet.cat
www.facebook.com/institutcastellet

ESO
BATXILLERATS
Científic i Tecnològic
Humanístic i Social
CICLES DE GRAU MITJÀ
Tècnic en construcció
Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes
CICLE DE GRAU SUPERIOR
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 
PFI
Muntatge i manteniment
d’equips informàtics NOU!

EQUIPAMENTS
Gimnàs i pistes esportives
Ampli pati
Aula d'idiomes i de música
Aules equipades amb kits internet 

Laboratoris i tallers
Aula de visual i plàstica 
Aules d'informàtica
Biblioteca
Servei de transport i cantina


