
Igualada té un PIB de quasi mil milions d’euros anuals, molt lluny de Montbui o Vilanova del Camí. / JP

Alerta pel 
baix índex de 
mamografies

Malgrat el cribat-
ge del càncer de 
mama, gratuït, bai-
xen dràsticament 
les participants 

El pes econòmic de l’Anoia 
difereix molt depenent d’on 
parlem. A l’Anoia, el Producte 
Interior Brut és de 2.278 mi-
lions d’euros anuals, mil dels 
quals corresponen a Iguala-
da, i la mitjana comarcal és 
30 punts inferior a la del país. 

Només se salva Igualada, que 
sobreviu, tot i estar per sota.
Però, a només uns metres de 
distància, trobem dos dels 
municipis més pobres de Ca-
talunya, amb unes dades de 
PIB per càpita irrisòries, 70 
punts per sota del valor mitjà 

de Catalunya. El mateix suc-
ceeix a l’Anoia Sud, on Piera 
i Masquefa presenten unes xi-
fres baixíssimes comparades 
amb els seus municipis veïns, 
Sant Esteve Sesrovires i Sant 
Sadurní d’Anoia.
Les últimes dades del PIB 

reflecteixen de manera clara 
l’enorme desigualtat econò-
mica que existeix a la Conca 
i al sud de la comarca respec-
te els pobles de l’entorn. Han 
passat dècades, però hi ha co-
ses per a les quals sembla no 
haver passat el temps.  Pàgina 8

EL PRODUCTE INTERIOR A LA COMARCA, MOLT DESIGUAL SEGONS LA ZONA

El PIB de l’Anoia, entre 
els pitjors del país

Si el PIB per habitant de Catalunya és 100, a Igualada baixa a 92. 
A Vilanova del Camí, 34. A Santa Margarida de Montbui, 31.

A Piera, 39, i a la veïna Sant Sadurní, 118. A Sant Esteve Sesrovires, 218...
El Programa de detec-
ció precoç de càncer de 
mama impulsat a l’Hospi-
tal d’Igualada, ha detectat 
una important davallada en 
la participació. Hi ha prop 
d’un 15% de dones que es 
conviden a fer-se una ma-
mografia gratuïta a la qual 
no acudeixen. Això pot re-
presentar un greu problema. 
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Festival de 
curts Rewind, 
a Vilanova

Star Wars tornarà a 
ser protagonista pels 
carrers vilanovins

El Festival de Curtmetratges 
Rewind omplirà de cinema 
Vilanova del Camí. Fins diu-
menge es faran projeccions 
gratuïtes i obertes a tothom 
a l’espai de Can Papasseit, 
dissabte se celebrarà una 
gala de lliurament de pre-
mis amb convidats de luxe i 
el diumenge al matí una rua 
de personatges de Star Wars.
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